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โครงสรางของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล

ในการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล  ไดจัดจําแนกอาชีพออกเปน  ประเภทอาชีพ
หมวด  หมูและรหัสอาชีพ  ดังตอไปนี้

ตารางแสดงประเภทอาชีพ  จํานวนหมวด  หมูและรหัสอาชีพ

ประเภทอาชีพ                                            หมวด        หมู          รหัสอาชีพ

1. ผูบัญญัติกฎหมาย  ขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ 3   8 33
 2. ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ 4 18 55
3. ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ และผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆที่เกี่ยวของ 4 21 73
4. เสมียน 2   7 23
5. พนักงานบริการ  และพนักงานขายในรานคาและตลาด 2   9 23
6. ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 2   6 17
7. ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและ

ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 4 16 70
8. ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร  และ

ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 3 20 70
9. อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ 3 10 25
0. กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ  (สามเหลาทัพ) 1   1   1

                                           รวม                                                 28       116            390

โครงสรางของรหัสอาชีพ  ใชแทนดวยเลขรหัส  4  ตัว  ซ่ึงแสดงถึง  ประเภทอาชีพ  หมวด  หมู
และรหัสอาชีพ  ไดดังตัวอยางตอไปนี้

ช่ือรหัสอาชีพ    เลขรหัส

ประเภทอาชีพ ผูบัญญัติกฎหมาย  ขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ    1
หมวด ผูบัญญัติกฎหมายและขาราชการระดับอาวุโส    11
หมู ผูบัญญัติกฎหมาย    111
รหัสอาชีพ ผูบัญญัติกฎหมาย    1110
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หมวด หมู รหัสอาชีพ

ประเภทอาชีพที่ 1     ผูบัญญัติกฎหมาย   ขาราชการระดับอาวุโส  และผูจัดการ
11 ผูบัญญัติกฎหมาย  และขาราชการระดับอาวุโส

111  ผูบัญญัติกฎหมาย 
1110 ผูบัญญัติกฎหมาย 

112 ขาราชการระดับอาวุโส
1120 ขาราชการระดับอาวุโส

113 ผูนําตามประเพณีและหัวหนาหมูบาน
1130 ผูนําตามประเพณีและหัวหนาหมูบาน

114 เจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคกรที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง
1141 เจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคกรพรรคการเมือง
1142 เจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคกรนายจาง  องคกรกรรมกรและองคกรที่มี

ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจอื่น ๆ
1143 เจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคกรเพื่อมนุษยธรรมและองคกรที่ดําเนินการ

เพื่อผลประโยชนเฉพาะอยางอื่น ๆ
12 ผูจัดการบริษัท

121 กรรมการและหัวหนาผูบริหาร
1210 กรรมการและหัวหนาผูบริหาร

122 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงาน (รวมทั้งองคกรเอกชน  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานราชการ)
1221 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานเกษตรกรรม  การลาสัตว  การปาไมและการประมง
1222 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการผลิต
1223 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการกอสราง
1224 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการขายสงและการขายปลีก
1225 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานภัตตาคารและโรงแรม
1226 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการขนสง  สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
1227 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการบริการทางธุรกิจ

รายละเอียดโครงสรางของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล

ชื่อรหัสอาชีพ
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หมวด หมู รหัสอาชีพ ชื่อรหัสอาชีพ

1228 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการบริการสวนบุคคล   การทําความสะอาด  
และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

1229 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานอื่น ๆ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
123 ผูจัดการฝายอื่น ๆ

1231 ผูจัดการฝายการเงินและการบริหาร
1232 ผูจัดการฝายบุคคลและแรงงานสัมพันธ
1233 ผูจัดการฝายขายและการตลาด
1234 ผูจัดการฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ
1235 ผูจัดการฝายจัดหาสินคาและการจําหนายสินคา
1236 ผูจัดการฝายบริการดานงานคํานวณ
1237 ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา
1239 ผูจัดการฝายอื่น ๆ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

13 ผูจัดการทั่วไป
131 ผูจัดการทั่วไป

1311 ผูจัดการทั่วไปดานเกษตรกรรม  การลาสัตว  การปาไมและการประมง
1312 ผูจัดการทั่วไปดานการผลิต
1313 ผูจัดการทั่วไปดานการกอสราง
1314 ผูจัดการทั่วไปดานการขายสงและการขายปลีก
1315 ผูจัดการทั่วไปดานภัตตาคารและโรงแรม
1316 ผูจัดการทั่วไปดานการขนสง   สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
1317 ผูจัดการทั่วไปดานการบริการทางธุรกิจ
1318 ผูจัดการทั่วไปดานการบริการสวนบุคคล   การทําความสะอาดและการบริการอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ
1319 ผูจัดการทั่วไปดานอื่น ๆ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
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ประเภทอาชีพที่  2   ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ
21 ผูประกอบวิชาชีพดานฟสิกส  คณิตศาสตร  และวิศวกรรมศาสตร

211 นักฟสิกส  นักเคมี  และผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
2111 นักฟสิกสและนักดาราศาสตร
2112 นักอุตุนิยมวิทยา
2113 นักเคมี
2114 นักธรณีวิทยาและนักธรณีฟสิกส

212  นักคณิตศาสตร  นักสถิติและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
2121 นักคณิตศาสตรและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
2122 นักสถิติ

213 ผูประกอบวิชาชีพดานคอมพิวเตอร
2131 นักออกแบบและวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร
2132 โปรแกรมเมอร
2139 ผูประกอบวิชาชีพดานคอมพิวเตอร  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

214 สถาปนิก  วิศวกร  และผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2141 สถาปนิก  นักวางผังเมืองและระบบการจราจร
2142 วิศวกรโยธา
2143 วิศวกรไฟฟา
2144 วิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
2145 วิศวกรเครื่องกล
2146 วิศวกรเคมี
2147 วิศวกรเหมืองแร  นักโลหะกรรมและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2148 นักทําแผนที่และนักสํารวจ
2149 สถาปนิก  วิศวกรและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

22 ผูประกอบวิชาชีพดานวิทยาศาสตรเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ
221 ผูประกอบวิชาชีพดานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

2211 นักชีววิทยา  นักพฤกษศาสตร  นักสัตวศาสตรและผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2212 นักเภสัชวิทยา  นักพยาธิวิทยาและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ



6

หมวด หมู รหัสอาชีพ ชื่อรหัสอาชีพ

2213 นักวิทยาศาสตรสาขาวิชาการใชประโยชนจากดินและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
222 ผูประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ  (ยกเวน  การพยาบาล)

2221 แพทย
2222 ทันตแพทย
2223 สัตวแพทย
2224 เภสัชกร
2229 ผูประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ (ยกเวน  การพยาบาล)  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

223 ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
2230 ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

23 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอน
231 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษา

2310 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษา
232 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับมัธยมศึกษา

2320 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับมัธยมศึกษา
233 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับประถมศึกษาและกอนประถมศึกษา

2331 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับประถมศึกษา
2332 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับกอนประถมศึกษา

234 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนการศึกษาพิเศษ
2340 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนการศึกษาพิเศษ

235 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ
2351 ผูเช่ียวชาญดานหลักการทางการศึกษา
2352 ผูตรวจการโรงเรียน
2359 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ   ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

24 ผูประกอบวิชาชีพดานอ่ืน ๆ
241 ผูประกอบวิชาชีพทางดานธุรกิจ

2411 นักบัญชี   สมุหบัญชี
2412 ผูประกอบวิชาชีพดานบุคลากรและอาชีพ
2419 ผูประกอบวิชาชีพทางดานธุรกิจ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
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242 ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย
2421 ทนายความ  นักกฎหมาย
2422 ผูพิพากษา
2429 ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย   ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

243 ผูเก็บหรือดูแลเอกสารหรือบันทึกสําคัญ   บรรณารักษและผูประกอบวิชาชีพ
ดานงานสนเทศที่เกี่ยวของ

2431 ผูเก็บหรือดูแลเอกสารหรือบันทึกสําคัญ และภัณฑารักษ
2432 บรรณารักษและผูประกอบวิชาชีพดานงานสนเทศที่เกี่ยวของ

244 ผูประกอบวิชาชีพดานสังคมศาสตรและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
2441 นักเศรษฐศาสตร
2442 นักสังคมวิทยา  นักมนุษยวิทยาและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2443 นักปรัชญา   นักประวัติศาสตรและนักรัฐศาสตร
2444 นักภาษาศาสตร   นักแปลและลาม
2445 นักจิตวิทยา
2446 ผูประกอบวิชาชีพดานงานสังคมสงเคราะห

245 นักเขียน  และศิลปนดานสรางสรรคหรือศิลปนดานการแสดงสาขาตาง ๆ
2451 นักประพันธ  นักหนังสือพิมพและนักเขียนอื่น ๆ
2452 ชางแกะสลัก  ชางปน  ชางหลอ  ชางวาดภาพและชางศิลปะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2453 นักประพันธเพลง  นักดนตรีและนักรอง
2454 นักประดิษฐทาเตนและนักเตนรํา
2455 นักแสดงและผูกํากับภาพยนตร  ละครและงานสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

246 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับศาสนา
2460 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับศาสนา
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ประเภทอาชีพที่  3   ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ และผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ  
31 ผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร

311 ชางเทคนิคทางดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร
3111 ชางเทคนิคทางดานเคมีและวิทยาศาสตรกายภาพ
3112 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมโยธา
3113 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมไฟฟา
3114 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3115 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
3116 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมเคมี
3117 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา
3118 ชางเขียนแบบสาขาตาง ๆ
3119 ชางเทคนิคทางดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร   

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
312 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร

3121 ผูชวยงานดานคอมพิวเตอร
3122 ผูปฏิบัติการอุปกรณคอมพิวเตอร
3123 ผูควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม

313 ผูปฏิบัติการอุปกรณที่ใชในดานทัศนศาสตรและอิเล็กทรอนิกส
3131 ชางถายภาพและผูปฏิบัติการอุปกรณบันทึกภาพและเสียง
3132 ผูปฏิบัติการอุปกรณการแพรภาพกระจายเสียงและโทรคมนาคม
3133 ผูปฏิบัติการอุปกรณทางการแพทย
3139 ผูปฏิบัติการอุปกรณที่ใชในดานทัศนศาสตรและอิเล็กทรอนิกส 

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
314 ผูควบคุมและชางเทคนิคประจําเรือและอากาศยาน

3141 วิศวกรหรือชางเครื่องประจําเรือ
3142 เจาหนาที่ประจําหองบังคับการเรือและผูนํารอง
3143 นักบินและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
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3144 ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ
3145 ชางเทคนิคดานความปลอดภัยสําหรับการจราจรทางอากาศ

315 ผูตรวจสอบดานความปลอดภัยและคุณภาพ
3151 ผูตรวจสอบอาคาร   สิ่งปลูกสรางและอัคคีภัย
3152 ผูตรวจสอบดานความปลอดภัย  สุขภาพและคุณภาพ

32   ผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ
321 เจาหนาที่เทคนิคดานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

3211 เจาหนาที่เทคนิคดานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
3212 ชางเทคนิคดานกสิกรรมและการปาไม
3213 ที่ปรึกษาดานการทําฟารมและการปาไม

322 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสุขภาพแผนปจจุบัน (ยกเวน  การพยาบาล)
3221 ผูชวยดานการแพทย
3222 ผูเช่ียวชาญดานสุขาภิบาล
3223 นักโภชนาการและผูเช่ียวชาญดานการควบคุมอาหาร
3224 ผูตรวจวัดสายตาและชางประกอบแวนตา (แวนตาและเลนส)
3225 ผูชวยดานทันตกรรม
3226 นักกายภาพบําบัดและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
3227 ผูชวยสัตวแพทย
3228 ผูชวยดานเภสัชกรรม
3229 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสุขภาพแผนปจจุบัน (ยกเวน  การพยาบาล)

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
323 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพยาบาลและการผดุงครรภ

3231 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
3232 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภ

324 ผูรักษาโรคดวยยาแผนโบราณและผูรักษาโรคดวยความเชื่อถือศรัทธา
3241 ผูรักษาโรคดวยยาแผนโบราณ
3242 ผูรักษาโรคดวยความเชื่อถือศรัทธา
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33 ผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของกับการสอน
331 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับประถมศึกษา

3310 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับประถมศึกษา
332 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับกอนประถมศึกษา

3320 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับกอนประถมศึกษา
333 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนการศึกษาพิเศษ

3330 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนการศึกษาพิเศษ
334 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนอื่น ๆ

3340 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนอื่น ๆ
34 ผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของอ่ืน ๆ

341 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานการเงิน  และการขาย
3411 นายหนาคาหลักทรัพยและการเงิน
3412 ตัวแทนขายประกัน
3413 ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย
3414 ผูใหคําปรึกษาและผูจัดรายการดานการทองเที่ยว
3415 ตัวแทนขายดานเทคนิคและการคา
3416 ผูจัดซื้อ
3417 พนักงานตีราคา  ผูประเมินราคาและพนักงานขายทอดตลาด
3419 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานการเงินและการขาย  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

342 ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ  และนายหนาทางการคา
3421 นายหนาทางการคา
3422 ตัวแทนผานพิธีการศุลกากรและตัวแทนจัดสงสินคา
3423 ตัวแทนจัดหางานและผูทําสัญญาดานแรงงาน
3429 ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ  และนายหนาทางการคา  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

343 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานการบริหารงานทั่วไป
3431 เลขานุการบริหารและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
3432 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานกฎหมายและดานธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3433 พนักงานบัญชี  (Bookkeeper)
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3434 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานสถิติ  คณิตศาสตรและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3439 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานการบริหารงานทั่วไป  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

344 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานศุลกากร  สรรพากรและงานราชการดานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ

3441 เจาหนาที่ประจําดานศุลกากรและบริเวณพรมแดน
3442 เจาหนาที่สรรพากรและสรรพสามิต
3443 เจาหนาที่ดูแลสิทธิประโยชนทางสังคมของรัฐบาล
3444 เจาหนาที่ดานการออกใบอนุญาตของรัฐบาล
3449 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานศุลกากร  สรรพากรและงานราชการดานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ   ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
345 ตํารวจสืบสวนและนักสืบ

3450 ตํารวจสืบสวนและนักสืบ
346 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห

3460 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห
347 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานศิลปะ  ความบันเทิงและการกีฬา

3471 มัณฑนากรและนักออกแบบเชิงพาณิชย
3472 ผูประกาศทางวิทยุ  โทรทัศนและผูประกาศดานอื่น ๆ
3473 นักดนตรี  นักรอง  และนักเตนรําตามถนน  ไนตคลับ  และผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ
3474 ตัวตลก  นักมายากล  นักกายกรรมและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
3475 นักกรีฑา  นักกีฬาและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

348 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานศาสนา
3480 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานศาสนา
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ประเภทอาชีพที่  4  เสมียน
41 เสมียนสํานักงาน

411 เลขานุการ  และเสมียนผูใชอุปกรณที่มีแผงพิมพ
4111 พนักงานจดชวเลขและพนักงานพิมพดีด
4112 เจาหนาที่เครื่องประมวลผลคําและเจาหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4113 พนักงานบันทึกขอมูล
4114 เจาหนาที่ที่ใชเครื่องคํานวณ
4115 เลขานุการ

412 เสมียนดานตัวเลข
4121 เสมียนดานบัญชีและการลงรายการบัญชี
4122 เสมียนดานสถิติและการเงิน

413 เสมียนดานการบันทึกรายการพัสดุและการขนสง
4131 เสมียนคลังสินคาและพัสดุ
4132 เสมียนดานการผลิต
4133 เสมียนดานการขนสง

414 เสมียนหองสมุด  ไปรษณียและเสมียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4141 เสมียนหองสมุดและเสมียนจัดเก็บเอกสาร
4142 เสมียนรับสงและแยกประเภทจดหมาย  ไปรษณียภัณฑ
4143 เสมียนลงรหัส   พิสูจนอักษรและเสมียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4144 เจาหนาที่ชวยกรอกแบบฟอรมและเจาหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

419 เสมียนสํานักงานอื่น ๆ
4190 เสมียนสํานักงานอื่น ๆ

42 เสมียนดานการใหบริการลูกคา
421 พนักงานแคชเชียร  พนักงานรับฝาก - ถอนเงินของธนาคารและเสมียนอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ
4211 พนักงานแคชเชียรและเสมียนขายตั๋ว 
4212 พนักงานรับฝาก - ถอนเงินของธนาคาร  และเสมียนประจําเคานเตอรอื่น ๆ
4213 เจามือรับพนัน  คนเก็บและจายเงินพนัน
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4214 เสมียนโรงรับจํานําและผูใหกูยืมเงิน
4215 พนักงานเรงรัดหน้ีสินและพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

422 เสมียนดานการใหบริการขอมูลขาวสารแกลูกคา
4221 เสมียนสํานักงานทองเที่ยวและเสมียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4222 พนักงานตอนรับและเจาหนาที่ใหขอมูลขาวสาร
4223 พนักงานคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท (พนักงานตอโทรศัพท)
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ประเภทอาชีพที่  5  พนักงานบริการ  และผูจําหนายสินคาในรานและตลาด
51 พนักงานใหบริการในเรื่องสวนบุคคล  และบริการดานการปองกันภัย

511 พนักงานดูแลการเดินทางและพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5111 พนักงานดูแลการเดินทางและพนักงานตอนรับ
5112 พนักงานประจํายานพาหนะขนสงทางบก  ทางเรือ
5113 มัคคุเทศก

512 พนักงานดูแลความเรียบรอยของสถานที่และพนักงานบริการในภัตตาคาร
5121 พนักงานดูแลความเรียบรอยของสถานที่และพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5122 พอครัว / แมครัว
5123 พนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม  และพนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร)

513 พนักงานดูแลเกี่ยวกับการใหบริการสวนบุคคลและพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5131 พนักงานดูแลเด็ก
5132 พนักงานดูแลผูปวยและผูสูงอายุประจําโรงพยาบาล / คลินิก
5133 พนักงานดูแลผูปวยและผูสูงอายุตามบาน
5139 พนักงานดูแลเกี่ยวกับการใหบริการสวนบุคคลและพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
514 พนักงานใหบริการในเรื่องสวนบุคคลอื่น ๆ

5141 ชางแตงผม  ชางตัดผม  ชางเสริมสวยและชางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5142 เพื่อนรวมกิจกรรมและผูดูแลของใชสวนตัว
5143 สัปเหรอและเจาหนาที่ฉีดยาศพ
5149 พนักงานใหบริการในเรื่องสวนบุคคลอื่น ๆ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

515 โหร  ผูทํานายโชคชะตาและอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5151 โหรและอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5152 ผูทํานายโชคชะตา  หมอดูลายมือและอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

516 พนักงานใหบริการดานการปองกันภัย
5161 พนักงานดับเพลิง
5162 เจาหนาที่ตํารวจ
5163 ผูคุมนักโทษ
5169 พนักงานใหการบริการปองกันภัย  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
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52 นายแบบและนางแบบ  ผูจําหนายสินคาและพนักงานสาธิตสินคา
521 นายแบบและนางแบบงานแฟชั่นและในงานอื่น ๆ

5210 นายแบบและนางแบบงานแฟชั่นและในงานอื่น ๆ
522 ผูจําหนายสินคาในรานและพนักงานสาธิตสินคา

5220 ผูจําหนายสินคาในรานและพนักงานสาธิตสินคา
523 ผูจําหนายสินคาในตลาดและแผงลอย

5230 ผูจําหนายสินคาในตลาดและแผงลอย
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ประเภทอาชีพที่  6   ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง
61 ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจการตลาด

611 ผูปฏิบัติงานดานการเพาะปลูกพืชผักเพื่อการคาและพืชไร
6111 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชไรและพืชผัก
6112 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกไมยืนตนและไมผล
6113 ผูปฏิบัติงานดานการเพาะปลูกไมดอกไมประดับ  การเพาะชําพันธุไม

และการเพาะเห็ด
6114 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชแบบผสมผสาน

612 ผูผลิตสัตวเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจการตลาดและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
6121 ผูผลิตผลิตภัณฑจากสัตวและการเลี้ยงปศุสัตว
6122 ผูผลิตสัตวปกตาง ๆ
6123 ผูเลี้ยงผ้ึงและผูเลี้ยงไหม
6124 ผูปฏิบัติงานดานการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน
6129 ผูผลิตสัตวเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจการตลาดและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
613 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในเชิงเศรษฐกิจการตลาด

6130 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในเชิงเศรษฐกิจการตลาด
614 ผูปฏิบัติงานดานการปาไมและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

6141 ผูปฏิบัติงานดานการปาไมและผูปฏิบัติงานตัดโคนตนไม
6142 ผูปฏิบัติงานเผาถานและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

615 ผูปฏิบัติงานดานการประมง   การลาสัตวและการวางกับดักสัตวตาง ๆ
6151 ผูปฏิบัติงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตาง ๆ
6152 ผูปฏิบัติงานดานการประมงน้ําจืดและการประมงชายฝงทะเล
6153 ผูปฏิบัติงานดานการประมงทะเลน้ําลึก
6154 ผูปฏิบัติงานดานการลาสัตวและวางกับดักสัตวตาง ๆ

62 ผูปฏิบัติงานดานการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ
621 ผูปฏิบัติงานดานการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ

6210 ผูปฏิบัติงานดานการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ
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ประเภทอาชีพที่  7  ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
71 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจการคาดานการถลุง  สกัด  และการกอสราง

711 ผูปฏิบัติงานในเหมืองแร  ผูปฏิบัติงานดานวัตถุระเบิด  ผูปฏิบัติงานตัด 
และแกะสลักหิน

7111 ผูปฏิบัติงานในเหมืองแรและเหมืองหิน (คนงานเหมือง)
7112 ผูปฏิบัติงานดานวัตถุระเบิดและผูปฏิบัติงานจุดระเบิดในเหมืองแรและเหมืองหิน
7113 ผูปฏิบัติงานเจาะสกัด  ตัดและแกะสลักหิน

712 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจโครงสรางอาคาร  สิ่งปลูกสรางและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7121 ผูปฏิบัติงานกอสรางดวยวัสดุพื้นบาน
7122 ผูปฏิบัติงานกออิฐและปูแผนหิน
7123 ผูปฏิบัติงานหลอเทคอนกรีต  ตกแตงผิวซีเมนตและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7124 ผูปฏิบัติงานดานงานไมและผูปฏิบัติงานดานการทําเครื่องไม
7129 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานโครงสรางอาคาร  สิ่งปลูกสรางและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
713 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจตกแตงอาคาร   สิ่งปลูกสรางและธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

7131 ผูปฏิบัติงานมุงหลังคา
7132 ผูปฏิบัติงานปูพื้นและปูกระเบื้อง
7133 ผูปฏิบัติงานฉาบปูน (ปลาสเตอร) เพื่อการตกแตง
7134 ผูปฏิบัติงานติดตั้งฉนวน
7135 ผูปฏิบัติงานติดตั้งแผนกระจก
7136 ผูปฏิบัติงานวางทอนํ้าและทอนําสง
7137 ผูปฏิบัติงานเดินสายไฟและอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของภายในอาคาร

714 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจทาสี   งานทําความสะอาดโครงสรางอาคาร   สิ่งปลูกสราง
และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

7141 ผูปฏิบัติงานทาสีและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7142 ผูปฏิบัติงานเคลือบผิวและผูปฏิบัติงานทาสีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7143 ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดโครงสรางของอาคาร   สิ่งปลูกสราง
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72 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานโลหะ  เคร่ืองจักรและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
721 ชางทําแบบหลอโลหะ  ชางเชื่อม  ผูปฏิบัติงานดานโลหะแผน  ผูปฏิบัติงานจัดเตรียม

โครงสรางโลหะและผูปฏิบัติงานในธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7211 ชางทําแบบหลอโลหะและชางทําแกนแบบหลอโลหะ
7212 ชางเชื่อมและชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ
7213 ผูปฏิบัติงานดานโลหะแผน
7214 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมและชางติดตั้งโครงสรางโลหะ
7215 ผูปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องยกและสายเคเบิล
7216 ผูปฏิบัติงานใตนํ้า

722 ชางเหล็ก  ชางทําเครื่องมือและผูปฏิบัติงานในธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7221 ชางเหล็ก  ชางตีเหล็กและผูปฏิบัติงานทุบอัดโลหะ
7222 ชางทําเครื่องมือและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7223 ผูปฏิบัติงานปรับตั้งและใชเครื่องมือกล
7224 ผูปฏิบัติงานเจียระไนโลหะ  ขัดเงาโลหะและลับเครื่องมือดวยอุปกรณแบบลอหมุน

723 ชางเครื่องและชางปรับเครื่องจักรกล
7231 ชางเครื่องและชางปรับเครื่องยนตของยานยนต
7232 ชางเครื่องและชางปรับเครื่องยนตของอากาศยาน (เครื่องบิน)
7233 ชางเครื่องและชางปรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม

724 ชางเครื่องและชางปรับทางดานอุปกรณไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส
7241 ชางเครื่องและชางปรับทางดานอุปกรณไฟฟากําลัง
7242 ชางปรับทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
7243 ชางเครื่องและผูใหบริการทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
7244 ชางติดตั้งและผูใหบริการทางดานอุปกรณโทรเลขและโทรศัพท
7245 ชางติดตั้ง  ชางซอมแซมสานสงกระแสไฟฟาและชางตอสายเคเบิล

73 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจการคาดานความเที่ยงตรงแมนยํา หัตถกรรม การพิมพ
และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

731 ผูปฏิบัติงานดานความเที่ยงตรงแมนยํา  ดานโลหะภัณฑและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7311 ผูปฏิบัติงานสรางและซอมแซมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา
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7312 ผูปฏิบัติงานสรางเครื่องดนตรีและปรับเสียงดนตรี
7313 ผูปฏิบัติงานเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ  และโลหะมีคา

732 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจเครื่องปนดินเผา  เครื่องแกวและธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7321 ผูปฏิบัติงานขึ้นรูปวงลอหินขัด  ผูปฏิบัติงานเครื่องปนดินเผาและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7322 ผูปฏิบัติงานเครื่องแกว  ตัด  เจียระไนและตกแตงเครื่องแกว
7323 ผูปฏิบัติงานแกะสลักแกวและกัดลายแกว
7324 ผูปฏิบัติงานระบายสี   ตกแตงเครื่องแกว  เซรามิกและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

733 ผูปฏิบัติงานหัตถกรรมไม  สิ่งทอ  เครื่องหนังและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7331 ผูปฏิบัติงานหัตถกรรมไมและวัสดุอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7332 ผูปฏิบัติงานหัตถกรรมสิ่งทอ  เครื่องหนังและวัสดุอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

734 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจการพิมพและธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7341 ผูปฏิบัติงานดานการจัดเรียงพิมพ  ผูเรียงพิมพและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7342 ผูปฏิบัติงานสรางแมพิมพดวยวิธีตบแบบและเทแบบ (Stereotyper)

และวิธีหลอชุบดวยไฟฟา (Electrotyper)
7343 ผูปฏิบัติงานแกะสลักและกัดแมพิมพ
7344 ผูปฏิบัติงานถายภาพและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7345 ผูปฏิบัติงานเขาเลมหนังสือและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7346 ผูปฏิบัติงานพิมพซิลคสกรีน  บล็อกพิมพและสิ่งทอ

74 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมืออ่ืน ๆ และธุรกิจอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ
741 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจการแปรรูปอาหารและธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

7411 ผูปฏิบัติงานฆาชําแหละสัตว  ผูขายสัตวนํ้าและผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอาหารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ

7412 ผูปฏิบัติงานทําขนมปง  ผูทําขนมเคกและผูผลิตขนมหวาน  ลูกกวาด
7413 ผูปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑนม
7414 ผูปฏิบัติงานถนอมผลไม   พืชผักและผูปฏิบัติงานถนอมอาหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7415 ผูปฏิบัติงานชิมรสอาหารและจัดแบงคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม
7416 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมใบยาสูบและผูปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑยาสูบ
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742 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจบมอบไมและอาบน้ํายาไม  ชางทําเฟอรนิเจอรไม
และธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

7421 ผูปฏิบัติงานอบและอาบน้ํายาไม
7422 ชางทําเฟอรนิเจอรไมและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7423 ผูปฏิบัติงานปรับตั้งและใชเครื่องจักรแปรรูปไม
7424 ผูปฏิบัติงานจักสานตะกรา ผูผลิตแปรงและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

743 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานสิ่งทอ  เครื่องนุงหมและธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7431 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมเสนใย
7432 ผูปฏิบัติงานทอ  ถักและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7433 ผูปฏิบัติงานตัดเย็บเสื้อผาสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  และชางทําหมวก
7434 ผูปฏิบัติงานตัดเย็บเสื้อผาขนสัตวและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
7435 ผูปฏิบัติงานทําแบบและตัดวัสดุสิ่งทอ  เครื่องหนังและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7436 ผูปฏิบัติงานเย็บ  ปกและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7437 ผูปฏิบัติงานหุมเบาะเฟอรนิเจอรและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

744 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจหนังสัตว   เครื่องหนัง  และชางทํารองเทา
7441 ผูปฏิบัติงานตัดแตงหนังสัตว  ฟอกหนังและขายหนังสัตว
7442 ผูปฏิบัติงานทํารองเทาและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ประเภทอาชีพที่  8   ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 
81 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานซึ่งติดตั้งประจําที่และผูปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

811 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานทําเหมืองแรและแปรรูปแรตาง ๆ
8111 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานทําเหมืองแร
8112 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปแรจากสินแรและหิน
8113 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรขุดเจาะบอและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

812 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ
8121 ผูปฏิบัติการเตาหลอมสินแรและโลหะ
8122 ผูปฏิบัติการโรงงานหลอมโลหะ  หลอโลหะและรีดโลหะ
8123 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอบชุบโลหะดวยความรอน   ความเย็น

และกระบวนการทางเคมี
8124 ผูปฏิบัติการดึงและอัดบีบโลหะ

813 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานเครื่องแกว   เซรามิกและผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ

8131 ผูปฏิบัติการเตาหลอมแกว  เตาเผาเซรามิกและผูปฏิบัติการเครื่องจักรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
8139 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานเครื่องแกว   เซรามิกและผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ   ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
814 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม  และโรงงานผลิตกระดาษ

8141 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม
8142 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานผลิตเย่ือกระดาษ
8143 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานผลิตกระดาษ

815 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี
8151 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรที่ทําการบด  โม  และผสมทางเคมี
8152 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานที่ใชความรอนโดยกระบวนการทางเคมี
8153 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรอุปกรณการกรองและการแยกทางเคมี
8154 ผูปฏิบัติการเครื่องกลั่นและเครื่องปฏิกรณทางเคมี  

(ยกเวน ผลิตภัณฑปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ)
8155 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
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8159 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

816 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานผลิตพลังงานและผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ

8161 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานผลิตพลังงาน
8162 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรไอน้ําและหมอนํ้า  (boiler)
8163 ผูปฏิบัติการเตาเผาขยะ  โรงงานบําบัดนํ้าเสียและผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ
817 ผูปฏิบัติงานควบคุมการประกอบชิ้นสวนอัตโนมัติ  และหุนยนตอุตสาหกรรม

8171 ผูปฏิบัติงานควบคุมการประกอบชิ้นสวนอัตโนมัติ
8172 ผูปฏิบัติงานควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม

82 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
821 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑโลหะและแร

8211 ผูปฏิบัติการเครื่องมือกล
8212 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑซีเมนตและแรอื่น ๆ

822 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑเคมี
8221 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยารักษาโรคและของใชภายในหองนํ้า
8222 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑกระสุนดินปนและวัตถุระเบิด
8223 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรตกแตงโลหะ  ชุบและเคลือบผิวโลหะ
8224 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑดานการถายภาพ
8229 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑเคมี  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

823 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยาง  และพลาสติก
8231 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยาง
8232 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

824 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑไม
8240 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑไม

825 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรการพิมพ  การเขาเลมหนังสือ  และผลิตผลิตภัณฑกระดาษ
8251 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรการพิมพ
8252 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรเขาเลมหนังสือ
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8253 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑกระดาษ
826 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอ  ขนสัตว  และเครื่องหนัง

8261 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรจัดเตรียมเสนใย  ปนและมวนเสนใย
8262 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรทอผาและเครื่องจักรถักผา
8263 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรเย็บเสื้อผา
8264 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรฟอก  ยอมและทําความสะอาดสิ่งทอ
8265 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรจัดเตรียมขนสัตวและเครื่องหนัง
8266 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรทํารองเทาและผูปฏิบัติการเครื่องจักรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
8269 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอ  ขนสัตวและเครื่องหนัง

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
827 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑอาหารและผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ
8271 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรแปรรูปเนื้อและสัตวนํ้า
8272 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑนม
8273 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรสีเมล็ดธัญพืชและเครื่องจักรปนเครื่องเทศ
8274 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑอาหารอบ  ผลิตภัณฑจากธัญพืชและช็อกโกแลต
8275 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรแปรรูปผลไม  พืชผักและผลไมเปลือกแข็ง (นัท)
8276 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตนํ้าตาล
8277 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรแปรรูปใบชา  กาแฟและโกโก
8278 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตเบียร  เหลา  ไวนและเครื่องดื่มอื่น ๆ  (ยกเวนนํ้าผลไม)
8279 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑใบยาสูบ

828 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑตาง ๆ
8281 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบเครื่องจักรกล
8282 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบอุปกรณไฟฟา
8283 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
8284 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑโลหะ  ยางและพลาสติก
8285 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑไมและผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
8286 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑกระดาษแข็ง  สิ่งทอและผลิตภัณฑอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ
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829 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบอื่น ๆ
8290 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบอื่น ๆ

83 ผูปฏิบัติงานขับเคล่ือนยานยนต  และผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานที่เคล่ือนที่ได
831 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนเครื่องยนตของหัวรถจักรและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

8311 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนเครื่องยนตของหัวรถจักร
8312 ผูปฏิบัติงานดานการหามลอรถไฟ  ผูปฏิบัติงานดานการสงสัญญาณรถไฟ  

และผูปฏิบัติงานดานการสับเปลี่ยนรถไฟ
832 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนยานยนตประเภทตาง ๆ

8321 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถจักรยานยนต
8322 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถยนต  รถแท็กซี่และรถตู (รถแวน)
8323 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถยนตโดยสารและรถราง
8324 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถบรรทุกสินคาขนาดใหญ

833 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานดานการเกษตร  และเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ ที่เคลื่อนที่ได
8331 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานติดเครื่องยนตที่ใชในดานการเกษตรและปาไม
8332 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานขนยายดินและหิน  และผูปฏิบัติงานเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ
8333 ผูปฏิบัติการปนจั่น  รอกยก  และผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
8334 ผูปฏิบัติการรถยกสินคา

834 ผูปฏิบัติงานเปนลูกเรือบนเรือและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
8340 ผูปฏิบัติงานเปนลูกเรือบนเรือและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ประเภทอาชีพที่  9   อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ
91 อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ

911 ผูปฏิบัติงานดานการจําหนายสินคาขางถนนและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9111 ผูปฏิบัติงานจําหนายอาหารตามขางถนน
9112 ผูปฏิบัติงานจําหนายสินคาที่ไมใชอาหารตามขางถนน
9113 ผูปฏิบัติงานขายสินคาแบบเคาะประตูเรียกและแบบผานทางโทรศัพท

912 ผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดรองเทาและอาชีพข้ันพื้นฐานตาง ๆ 
ที่ใหบริการตามขางถนน

9120 ผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดรองเทาและอาชีพข้ันพื้นฐานตาง ๆ 
ที่ใหบริการตามขางถนน

913 ผูชวยปฏิบัติงานดานการทํางานบานและผูชวยปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
ผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดและซักรีดเสื้อผา

9131 ผูชวยปฏิบัติงานดานการทํางานบานและผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาด
9132 ผูชวยปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดสํานักงาน  โรงแรม  

และสถานประกอบการอื่น ๆ
9133 ผูปฏิบัติงานดานการซักและรีดเสื้อผา

914 ผูปฏิบัติงานดูแลในดานการดูแลรักษาอาคาร  สิ่งปลูกสราง  ผูปฏิบัติงานทําความสะอาด
หนาตางและผูปฏิบัติงานทําความสะอาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

9141 ผูปฏิบัติงานในดานการดูแลรักษาอาคาร   สิ่งปลูกสราง
9142 ผูปฏิบัติงานในดานการทําความสะอาดยานพาหนะ  หนาตาง

และผูปฏิบัติงานทําความสะอาดอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ
915 ผูปฏิบัติงานสงขาวสาร   ผูปฏิบัติงานขนกระเปาเดินทาง  ผูปฏิบัติงานเฝาเปด - ปดประตู

และผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9151 ผูปฏิบัติงานสงขาวสาร  หีบหอสิ่งของ  และผูปฏิบัติงานขนกระเปาเดินทาง  

และผูปฏิบัติงานสงสินคาตาง ๆ
9152 ผูปฏิบัติงานเฝาเปด - ปดประตู  ยามรักษาการณและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9153 ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมเงินจากเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ   

อานบันทึกคามาตรวัดตาง ๆ   และผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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916 ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขยะและผูใชแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9161 ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขยะ
9162 ผูปฏิบัติงานเก็บกวาดถนนและผูใชแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

92 ผูใชแรงงานทางดานการเกษตร  การประมงและผูใชแรงงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
921 ผูใชแรงงานทางดานการเกษตร  การประมงและผูใชแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

9211 ผูที่รับจางทํางานและผูใชแรงงานในไรนา  สวนและฟารมเลี้ยงสัตว
9212 ผูใชแรงงานในดานการปาไม
9213 ผูใชแรงงานในดานการประมง   การลาสัตวและการวางกับดักสัตวตาง ๆ

93 ผูใชแรงงานในดานการทําเหมืองแร  การกอสราง  การผลิต  และการขนสง
931 ผูใชแรงงานในดานการทําเหมืองแรและการกอสราง

9311 ผูใชแรงงานในเหมืองแรและเหมืองหิน
9312 ผูใชแรงงานในดานการกอสรางและการบํารุงรักษาถนน  เข่ือนและการกอสรางตาง ๆ

ที่คลายคลึงกัน
9313 ผูใชแรงงานในดานการกอสรางอาคาร   สิ่งปลูกสราง

932 ผูใชแรงงานในดานการผลิต
9321 ผูใชแรงงานในดานการประกอบ
9322 ผูใชแรงงานในดานการบรรจุผลิตภัณฑดวยมือและผูใชแรงงานดานการผลิตอื่น ๆ

933 ผูใชแรงงานในดานการขนสง  และผูปฏิบัติงานในดานการขนสงสินคา
9331 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนยานพาหนะที่ใชมือหรือเทา
9332 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนยานพาหนะและเครื่องจักรตาง ๆ ที่ลากจูงโดยสัตวเลี้ยง
9333 ผูปฏิบัติงานในดานการขนสงสินคา
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ประเภทอาชีพที่   0   กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ   (สามเหลาทัพ)
01 กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ

011 กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ
0110 กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ



คําอธิบายการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
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ประเภทอาชีพที่ 1 ผูบัญญัติกฎหมาย  ขาราชการระดับอาวุโส  และผูจัดการ
หมวด  11             ผูบัญญัติกฎหมาย  และขาราชการระดับอาวุโส
หมู       111 ผูบัญญัติกฎหมาย

1110 ผูบัญญัติกฎหมาย
ทําหนาที่ตัดสินใจ    กําหนดวิธีการและกํากับดูแลนโยบายของราชการในระดับประเทศ  

ภูมิภาคหรือทองถิ่น    เปนประธานหรือมีสวนรวมในการดําเนินการขององคกรนิติบัญญัติ    และสภา
การบริหารของราชการหรือคณะกรรมมาธิการรางกฎหมาย   รวมทั้งจัดทํา  อนุมัติ  แกไขเปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิกกฎหมาย  กฎและระเบียบสาธารณะตาง ๆ  ภายในโครงรางของรัฐธรรมนูญ  กําหนดอํานาจ
ของกฎหมายและขอบเขตอํานาจของศาล  เชน

ขาราชการการเมือง     
นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  และขาราชการการเมืองอื่น ๆ  เชน  รัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี
 สมาชิกสภาประเภทเลือกตั้ง

ประธานสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
 ประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ประธานสภานิติบัญญัติ
ขาราชการสวนทองถ่ิน

นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
ผูวาและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)
สมาชิกสภาเขต (ส.ข.)
สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.)
สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)

ฯลฯ
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หมู   112   ขาราชการระดับอาวุโส
1120 ขาราชการระดับอาวุโส

ทําหนาที่ใหคําแนะนําทางดานนโยบายแกรัฐบาลในระดับประเทศ    ภูมิภาคหรือทองถิ่น 
และในดานการเตรียมงบประมาณ      กฎหมายและกฎระเบียบตาง  ๆ  ของรัฐบาล     รวมทั้งบทแกไข
เปลี่ยนแปลง  เปนตัวแทนของประเทศในตางแดนและปฏิบัติงานในนามของประเทศ  ควบคุมตรวจตรา
การแปลความหมายและการดําเนินการใหบรรลุตามนโยบายของรัฐบาล  เชน

ปลัดกระทรวง  รองปลัดกระทรวง
ปลัดทบวง  รองปลัดทบวง
อธิบดี  รองอธิบดี
เลขาธิการ  รองเลขาธิการ
อธิการบดี  รองอธิการบดี
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูวาราชการจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด  
เอกอัครราชทูต  อัครราชทูต  ทูต  
กงสุลใหญ หรือตําแหนงอื่น ๆ ที่เทียบเทา

ฯลฯ
หมายเหตุ ขาราชการระดับอาวุโส     ซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการดานอุตสาหกรรม

การบริการสาธารณะ  ขนสงและองคกรหนวยงานทางธุรกิจอื่น ๆ ที่รัฐบาลเปนเจาของ
หรือควบคุม   หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่คลายคลึงกับงานในหมู 122  ผูจัดการฝายผลิตและ
ดําเนินงาน หรือหมู 123  ผูจัดการฝายอื่น ๆ จะถูกจัดไวใน

หมวด 12  ผูจัดการบริษัท
หมวด 13  ผูจัดการทั่วไป
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หมู   113  ผูนําตามประเพณีและหัวหนาหมูบาน
1130 ผูนําตามประเพณีและหัวหนาหมูบาน

ทําหนาที่เกี่ยวกับการออกกฎระเบียบการบริหารและงานพิธีตาง ๆ    ซึ่งกําหนดไวตาม
ประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแตโบราณ    ทําหนาที่ดานงานพิธีการตาง  ๆ  เกี่ยวกับการเกิด   การแตงงาน  
การตาย  การเก็บเกี่ยวและงานเลี้ยงตามประเพณีตาง ๆ  เปนตัวแทนของชุมชนหรือหมูบานในสภา
ประจําภูมิภาคหรือทองถิ่น     ตลอดจนรับผิดชอบในการแจงขาวเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางการใหแกชุมชนหรือหมูบานทราบโดยทั่วกัน  เชน

กํานัน  ผูใหญบาน
ผูทําพิธีตาง ๆ ตามประเพณีในหมูบาน   (หมูบานชาวเขา)
หัวหนาหมูบาน

ฯลฯ

หมู   114  เจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคกรที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง
1141 เจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคกรพรรคการเมือง

ทําหนาที่ในการตัดสินใจและกําหนดแนวนโยบาย   กฎและระเบียบของพรรคการเมือง   
ดําเนินการเจรจาในนามของพรรคการเมืองและสมาชิกพรรค   วางแผนและจัดทําการรณรงคตาง  ๆ 
ในการเลือกตั้งของผูลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรค   เพื่อตําแหนงทางการเมือง     รวมถึงการสรรหา
สมาชิก  การใหความรูแกสมาชิกและกํากับดูแลการดําเนินงานใหบรรลุตามนโยบาย  กฎและระเบียบ
ของพรรคการเมือง   เชน

ประธานพรรคการเมือง
ผูนําพรรคการเมือง
เลขาธิการพรรคการเมือง
เจาหนาที่ระดับสูงในพรรคการเมือง  (หัวหนาพรรค  รองหัวหนาพรรค  ที่ปรึกษาพรรค  

    โฆษกพรรค  กรรมการบริหารพรรค  ฯลฯ)
ฯลฯ
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1142 เจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคกรนายจาง องคกรกรรมกรและองคกรท่ีมีผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจอ่ืน ๆ
ทําหนาที่ในการตัดสินใจและกําหนดแนวนโยบาย    กฎและระเบียบตาง  ๆ   ขององคกร  

เปนตัวแทนขององคกร   เพื่อดําเนินการเจรจาในนามขององคกรและสมาชิก    เผยแพรผลประโยชน
ตาง ๆ ขององคกรและสมาชิกตอสภานิติบัญญัติ  รัฐบาลหรือสาธารณชนและปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ
ตามนโยบาย  กฎและระเบียบขององคกร  เชน

ประธานหอการคา
นายกสมาคมการคา
ประธานกรรมการสหภาพแรงงาน

 นายกสมาคมนายจาง
ฯลฯ

1143 เจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคกรเพื่อมนุษยธรรมและองคกรที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชน
เฉพาะอยางอ่ืน ๆ

ทําหนาที่ตัดสินใจและกําหนดแนวนโยบาย   กฎและระเบียบขององคกรเพื่อมนุษยธรรม
และองคกรที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง     กํากับดูแลการใชนโยบาย     กฎและระเบียบ  
เปนตัวแทนและเจรจาตอรองในนามขององคกร   สมาชิกขององคกรและกลุมที่มีผลประโยชนพิเศษ
เกี่ยวของ เผยแพรผลประโยชนตาง ๆ ขององคกรและสมาชิกตอสภานิติบัญญัติ รัฐบาลหรือสาธารณชน
ตลอดจนดูแลและดําเนินงานใหบรรลุตามนโยบาย กฎและระเบียบขององคกร  เชน

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขาธิการองคกรพิทักษสิ่งแวดลอม

 เลขาธิการองคกรคุมครองสัตวปา
เลขาธิการองคกรสิทธิมนุษยชน
เลขาธิการสภากาชาด
เลขาธิการองคกรที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง
นายกสมาคมตอตานโรคมะเร็งแหงประเทศไทย
นายกสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี

 นายกสมาคมผูบําเพ็ญประโยชนแหงประเทศไทย
นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
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นายกสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา
ประธานมูลนิธิชวยคนโรคเรื้อน
ประธานมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย
ประธานมูลนิธิชวยเหลือเด็กนักเรียนยากจน
ประธานมูลนิธิเด็กออนในสลัม

ฯลฯ

หมวด 12 ผูจัดการบริษัท
 หมู      121กรรมการและหัวหนาผูบริหาร

1210 กรรมการและหัวหนาผูบริหาร
ทําหนาที่เปนผูบริหารสูงสุดขององคกรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ    หรือองคกรที่รัฐบาล

เปนเจาของ   (ยกเวน  องคกรที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง)      ตัดสินใจและกําหนด
แนวนโยบายของบริษัทหรือองคกร    ซึ่งจะตองมีผูจัดการอื่นอีกอยางนอย  2  คน   คอยชวยเหลือ
ในการตัดสินใจและกําหนดแนวนโยบายตาง  ๆ     รวมทั้งวางแผน   กํากับดูแลและประสานงาน
ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของบริษัทหรือองคกร  ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของ
องคกรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยงานราชการไดกําหนดขึ้น      และจะตองรายงานผล
การดําเนินงานที่ไดรับตอคณะกรรมการฯ   รวมถึงการเปนตัวแทนบริษัทหรือองคกร  ในการเจรจา
ตกลงทางการคากับหนวยงานภายนอกรัฐบาลและเจาหนาที่ผูมีอํานาจอื่น ๆ  เชน

ประธานองคกร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการบริหารองคกรเอกชน
กรรมการบริหารองคกรรัฐวิสาหกิจ

 ผูอํานวยการใหญ
ผูจัดการใหญ
ผูวาการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิต
ผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
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ผูตรวจการอาวุโสของ ปตท.
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชน
อธิการบดี   รองอธิการบดี  (มหาวิทยาลัยเอกชน)
ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน

ฯลฯ

หมู   122  ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงาน(รวมทั้งองคกรเอกชน รัฐวิสาหกิจและหนวยงานราชการ)
รหัสอาชีพ 1221-1229  ที่จะกลาวน้ี   ไดยึดหลักการพิจารณาอาชีพตาง ๆ  โดยจัดจําแนก

ตามกลุมลักษณะงานของผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานจากการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC)

รหัสอาชีพ 1221-1229 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานในหนวยงานที่จําเปนตองมีผูจัดการ
ทั้งหมดสามคนหรือมากกวาน้ัน    ทําหนาที่วางแผน    กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมตาง  ๆ  
ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา   การจัดหาบริการ   การกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําวันของเจาหนาที่   
ติดตอประสานงานกับผูจัดการฝายอื่น  ๆ        รวมถึงการเปนตัวแทนในการเจรจาตกลงทางการคากับ
สวนงานอื่น ๆ ขององคกรหรือหนวยงานภายนอก  ซึ่งจะตองปฏิบัติงานภายใตนโยบายของกรรมการ
และหัวหนาผูบริหาร (รหัสอาชีพ 1210)

1221 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานเกษตรกรรม  การลาสัตว  การปาไมและการประมง
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  A  :  เกษตรกรรม  การลาสัตวและการปาไม
ประเภท  B  :  การประมง

ทําหนาที่วางแผน  กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาดาน
เกษตรกรรม  การลาสัตว  การปาไมและการประมง    รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑจากพืชและสัตว และ
การบริการทางการเกษตรที่เกี่ยวของ  เชน 

ผูจัดการฝายผลิต
  - ดานเกษตรกรรม   การเพาะปลูกพืชไร  การปลูกผัก  พืชสวนและพืชในเรือนเพาะชํา

การปลูกผลไม  ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใชทําเครื่องดื่มและเครื่องเทศ  การเลี้ยงโค
กระบือ  แกะ  แพะ  มา  ลาและลอ   รวมทั้งการเลี้ยงโคนม  การผลิตผลิตภัณฑจากสัตว
กิจกรรมการบริการทางการเกษตร  ยกเวนกิจกรรมบริการรักษาสัตว

 - ดานการลาสัตว  การดักสัตว  การแพรพันธุสัตวลาและการผสมพันธุสัตวปา   รวมทั้ง
กิจกรรมดานการบริการที่สงเสริมการลาสัตวและการดักสัตวในเชิงพาณิชย
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 - ดานการปาไม  การทําไม  ผูรับเหมาทําไม  การตัดโคนตนไม  การเก็บของปา   รวมทั้ง
การปลูกปาและการปลูกปาทดแทน     ตลอดจนกิจกรรมดานบริการเกี่ยวกับปาไม  
ไดแก  การลองซุง  การประเมินคุณภาพของไม  การชักลากทอนซุงภายในปา

 - ดานการประมง   การเพาะพันธุสัตวนํ้าและการเลี้ยงสัตวนํ้า  การเลี้ยงหอยนางรมและ
หอยมุก  รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวกับการประมงทะเล  ประมงน้ําจืด  และ
ผูประกอบการเพาะพันธุสัตวนํ้าหรือการเลี้ยงสัตวนํ้า

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานเกษตรกรรม                       จัดอยูในรหัสอาชีพ 1210

ผูจัดการทั่วไปดานเกษตรกรรม (ธุรกิจขนาดเล็ก)      จัดอยูในรหัสอาชีพ 1311
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง จัดอยูในประเภทอาชีพที่ 6

1222 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการผลิต
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  C  :  การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
ประเภท  D  :  การผลิต
ประเภท  E  :  การไฟฟา กาซ และการประปา

ทําหนาที่วางแผน    กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา  
การสกัดวัตถุ  แรธาตุจากใตดินและเหมืองแรบนพื้นผิวดิน  การระเบิดหิน  หรือการผลิตและจัดสรร
ไฟฟา  กาซและน้ําประปา  เชน

ผูจัดการฝายผลิต
 - ดานการทําเหมืองแรและเหมืองถานหิน  การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมดิบและกาซ

ธรรมชาติ  (ยกเวน  การสํารวจ)    การทําเหมืองแรโลหะ    การทําเหมืองแรและ
เหมืองหินอื่น ๆ   รวมถึงการผลิตเกลือ 

 - ดานการผลิต    การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม     รวมถึงการแปรรูปและ
การถนอมอาหาร  การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ  การผลิตสิ่งทอ  เครื่องแตงกาย  การผลิต
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ   การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม   การทําสิ่งพิมพ  
การพิมพหนังสือ  การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน  การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ   
ฯลฯ

 - ดานการผลิตไฟฟา  กาซและการประปา

ฯลฯ
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ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการผลิต จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
ผูจัดการทั่วไปดานการผลิต  (ธุรกิจขนาดเล็ก) จัดอยูในรหัสอาชีพ  1312

1223 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการกอสราง
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  F  :  การกอสราง
ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานกอสรางอาคาร

ทั่วไป   การเตรียมสถานที่เพื่อการกอสราง   การกอสรางทั่วไปและการกอสรางเฉพาะงาน    รวมทั้ง
งานวิศวกรรมโยธา      รวมถึงการใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอน  (โดยมี
ผูควบคุม)   เชน

ผูจัดการฝายผลิต
 - ดานการกอสราง
 - ดานการรับเหมากอสราง
 - ดานการใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอน  (โดยมีผูควบคุม)

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการกอสราง                       จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210

ผูจัดการทั่วไปดานการกอสราง (ธุรกิจขนาดเล็ก)    จัดอยูในรหัสอาชีพ  1313

1224 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการขายสงและการขายปลีก
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  G  :  การขายสง   การขายปลีก   การซอมแซมยานยนต   รถจักรยานยนต  
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 

ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมเกี่ยวกับการขายสงและการขาย
ปลีก   เชน   การขายยานยนต   อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ   การขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต   
การขายวัตถุดิบทางการเกษตร  การขายสินคาในสถานประกอบการ รวมถึงการบํารุงรักษาและซอมแซม
ยานยนต  รถจักรยานยนต  ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน  เชน  

ผูจัดการฝาย
 - ดานการขายสง
 - ดานการขายปลีก
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 - ดานการขายสงและขายปลีก
 - ดานการขายปลีก (สินคาเขาและสินคาออก)
 - ดานการขายสง   (สินคาเขาและสินคาออก)
 - รานคาและซุปเปอรมารเก็ต
 - หางสรรพสินคา

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการขายสงและการขายปลีก

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210 
ผูจัดการทั่วไปดานการขายสงและการขายปลีก (ธุรกิจขนาดเล็ก)

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1314 

1225 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานภัตตาคารและโรงแรม
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  H  :  โรงแรมและภัตตาคาร
ทําหนาที่วางแผน  กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหาที่พัก  อาหาร

และบริการอื่น  ๆ   เชน   โรงแรม  คายพักและที่พักช่ัวคราว   ภัตตาคาร   โรงอาหาร   รานขายเครื่องดื่ม
รวมถึง  กิจกรรมการจัดอาหารนอกสถานที่ และการขายอาหารเพื่อนําไปบริโภคนอกสถานที่   เชน

(รวมถึง หอพักในสถานศึกษา หอพักนักเรียนทั่วไป ที่พักแรมเยาวชน)
ผูจัดการฝายภัตตาคารและโรงแรม

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานภัตตาคารและโรงแรม

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210 
ผูจัดการทั่วไปดานภัตตาคารและโรงแรม (ธุรกิจขนาดเล็ก)

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1315 



38

รหัสอาชีพ รายการ    
ISCO-88

1226 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการขนสง  สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  I  :  การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม 
(ยกเวน ธุรกิจการทองเที่ยว)

ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนสงผูโดยสาร
หรือการขนสงสินคาโดยทางรถไฟ  ทางถนน  ทางนํ้าหรือทางอากาศ   ซึ่งจะมีการกําหนดตารางเวลา
หรือไมก็ตาม       รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนและชวยเสริมการขนสง   เชน    สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่สถานีปลายทาง  สถานที่จอดรถ  การขนถายสินคา  การเก็บสินคาและสถานที่เก็บสินคา  ทั้งน้ีรวมถึง
การดําเนินงานดานไปรษณีย  โทรคมนาคม   เชน

ผูจัดการฝาย
  - การขนสง  (ทางบก  ทางนํ้า  ทางอากาศ  ทางทอ)

 - การคมนาคม
 - คลังสินคา
 - การไปรษณีย และโทรคมนาคม  
 - นายสถานีรถไฟ
 - นายไปรษณีย   (หัวหนาที่ทําการไปรษณีย)

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการขนสง  สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม         

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานธุรกิจการทองเที่ยว

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1229
ผูจัดการทั่วไปดานการขนสง  สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม  (ธุรกิจขนาดเล็ก)

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1316
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1227 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการบริการทางธุรกิจ
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  J   :  การเปนตัวกลางทางการเงิน
ประเภท  K  :  กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและกิจกรรมทางธุรกิจ

ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการทางธุรกิจ
เชน  การธนาคาร  การประกันภัย  การประกันชีวิต  การประกันวินาศภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ  
การซื้อขายหลักทรัพย  กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย  การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสง  อุปกรณทาง
การเกษตร  การกอสราง  (โดยไมมีผูควบคุม)     รวมถึงการใหเชาอุปกรณที่ใชในสํานักงาน  (รวมทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร)    การบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรสํานักงาน    กิจกรรมดานคอมพิวเตอร   
การวิจัยและการพัฒนา  และกิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ  การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย  การทําบัญชีและ
การตรวจสอบบัญชี   การวิจัยตลาด  การใหคําปรึกษาดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม   การโฆษณา   
การบรรจุหีบหอสินคา   การทําความสะอาดอาคารทุกประเภท  ฯลฯ   เชน

ผูจัดการฝายธนาคารและสถาบันการเงิน
ผูจัดการฝายการประกันภัย 
ผูจัดการฝายอสังหาริมทรัพย
ผูจัดการฝายการบริการทางธุรกิจที่เกี่ยวของ 
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการบริการทางธุรกิจ    จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210

ผูจัดการทั่วไปดานการบริการทางธุรกิจ (ธุรกิจขนาดเล็ก) จัดอยูในรหัสอาชีพ  1317

1228 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการบริการสวนบุคคล  การทําความสะอาดและการบริการอ่ืน ๆ
ที่เก่ียวของ

(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))
ประเภท  O   :  กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคมและการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ 

(เฉพาะหมวด 90 และ 93  ยกเวน หมวด 91 และ 92)
ประเภท  P   :  ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

ทําหนาที่วางแผน กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน
การกําจัดสิ่งปฏิกูล   การสุขาภิบาล   การบริการสวนบุคคล    รวมทั้งการบริการอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ    เชน
การบริการซักรีด  การทําผมและเสริมสวย  สถานบริการเสริมสุขภาพ และบริการทําศพ  เชน
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ผูจัดการฝาย
 - บริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ  การสุขาภิบาล  ฯลฯ
 - บริการสวนบุคคล เชน รานเสริมสวย รานซักรีดเสื้อผา  ฯลฯ
 - บริการทําศพและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
 - บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน  บริการอาบ  อบ  นวด  ซาวนาและการอบไอน้ํา  ฯลฯ

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการบริการสวนบุคคลและการทําความสะอาด   

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
ผูจัดการทั่วไปดานการบริการสวนบุคคลและการทําความสะอาด (ธุรกิจขนาดเล็ก)

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1318

1229 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานอ่ืน ๆ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  L   :  การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม
 ภาคบังคับ (ยกเวน หมูยอย 7522 กิจกรรมการปองกันประเทศ)

ประเภท  M  :  การศึกษา
ประเภท  N  :  งานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
ประเภท  O  :  กิจกรรมดานการบริการชุมชน  สังคมและการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ

 (เฉพาะหมวด 92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา)
ประเภท  Q  :  องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่น ๆ และสมาชิก

ทําหนาที่วางแผน  กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานราชการ    การปองกันประเทศ    การประกันสังคมภาคบังคับ    การบริการดานการศึกษาของรัฐและ
เอกชน   การบริการเกี่ยวกับสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห   การนันทนาการ   วัฒนธรรมและการกีฬา
รวมทั้งการผลิตและจําหนายภาพยนตร  วีดิโอ  การกระจายเสียงทางวิทยุ  โทรทัศน  ดนตรี  พิพิธภัณฑ 
หองสมุด  สวนสัตว  วนอุทยาน ฯลฯ   เชน

(รวมถึง  ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว)
คณบดี
ผูอํานวยการกองหรือตําแหนงอื่น ๆ ที่เทียบเทา
ผูอํานวยการโรงเรียนรัฐบาล  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนรัฐบาล



41

รหัสอาชีพ รายการ    
ISCO-88

ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน
อาจารยใหญ  ผูชวยอาจารยใหญโรงเรียนรัฐบาล
ครูใหญ  ผูชวยครูใหญโรงเรียนรัฐบาล
ผูจัดการฝาย

 - ผลิตภาพยนตร  ละคร  ละครเวที
 - ผลิตรายการวิทยุ  โทรทัศน
 - จัดการแสดงคอนเสิรต
 - บริษัทรวมขาวและสํานักขาว
 - ดานการกีฬา
 - ดานนันทนาการ
 - ดานบริการรักษาสุขภาพอนามัย  (การตรวจรักษาโรคตาง ๆ รวมทันตกรรม)
 - ดานบริการรักษาสัตว
 - ดานงานสังคมสงเคราะห  เชน  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
 - ดานธุรกิจการทองเที่ยว

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานสุขภาพ                          จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210

ผูจัดการทั่วไปดานการศึกษา (ธุรกิจขนาดเล็ก) จัดอยูในรหัสอาชีพ  1319
ผูจัดการทั่วไปดานสุขภาพ (ธุรกิจขนาดเล็ก) จัดอยูในรหัสอาชีพ  1319
ผูจัดการทั่วไปดานนันทนาการ (ธุรกิจขนาดเล็ก) จัดอยูในรหัสอาชีพ  1319

หมู  123   ผูจัดการฝายอ่ืน ๆ
รหัสอาชีพ 1231-1239   ผูจัดการฝายอื่น  ๆ  ในหนวยงานที่จําเปนตองมีผูจัดการทั้งหมด

สามคนหรือมากกวาน้ัน ทําหนาที่วางแผน กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การผลิตสินคา    การจัดหาบริการ    การกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําวันของเจาหนาที่     การติดตอ
ประสานงานกับผูจัดการฝายอื่น  ๆ    รวมถึงการเปนตัวแทนในการเจรจาตกลงทางการคากับสวนงาน
อื่น  ๆ  ขององคกรหรือหนวยงานภายนอก      ซึ่งจะตองปฏิบัติงานภายใตนโยบายของกรรมการและ
หัวหนาผูบริหาร  (รหัสอาชีพ 1210)
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1231 ผูจัดการฝายการเงินและการบริหาร
ทําหนาที่วางแผน  กํากับดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานภายใน  การประเมิน

สถานภาพทางการเงินของบริษัทธุรกิจหรือองคกร  การจัดเตรียมงบประมาณ  การควบคุมดูแลการใชจาย
และจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานและการบริหารงาน    รวมถึงการเปนตัวแทนฝายในการตกลงธุรกิจกับ
หนวยงานอื่น ๆ ขององคกรหรือกับหนวยงานภายนอก  เชน

ผูจัดการฝาย
 - บริหารและการเงิน
 - บัญชี
 - งบประมาณ
 - การเงิน

ฯลฯ

1232 ผูจัดการฝายบุคคลและแรงงานสัมพันธ
ทําหนาที่วางแผน    กํากับดูแลและประสานงานดานนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากร  

ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง  การจัดระบบขั้นตอนการสรรหาบุคลากร  ฝกอบรม  เลื่อนข้ัน  
กําหนดนโยบายเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน   ประสานงานกับลูกจางและควบคุมดูแลโครงการดาน
ความปลอดภัย  อนามัย     รวมทั้งเรื่องตาง  ๆ  ที่เกี่ยวกับงานบุคลากร     รวมถึงการเปนตัวแทนฝายใน
การตกลงธุรกิจกับหนวยงานอื่น ๆ ขององคกรหรือกับหนวยงานภายนอก  เชน

ผูจัดการฝาย
 - บุคคล
 - แรงงานสัมพันธ

ฯลฯ
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1233 ผูจัดการฝายขายและการตลาด
ทําหนาที่วางแผน    กํากับดูแลและประสานงานดานการขายและการตลาดของบริษัท  

ธุรกิจและองคกร   กําหนดรายการราคาสินคา   เงื่อนไขการลดราคาและการสงมอบสินคา   กําหนด
งบประมาณเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย   วิธีการขายและสิ่งจูงใจในการขายสินคา   รวมถึงการเปน
ตัวแทนฝายในการตกลงธุรกิจกับหนวยงานอื่น ๆ ขององคกรหรือกับหนวยงานภายนอก  เชน

ผูจัดการฝาย
 - การตลาด
 - ขายและสงเสริมการขาย

ฯลฯ

1234 ผูจัดการฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ
ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ     

รวมทั้ง  งานดานการเผยแพรประชาสัมพันธตอสาธารณชนและดําเนินการเจรจาในการทําสัญญาดาน
การโฆษณากับเจาหนาที่หนังสือพิมพ  สถานีวิทยุ  โทรทัศนและตัวแทนโฆษณาตาง ๆ  รวมถึงการเปน
ตัวแทนฝายในการตกลงธุรกิจกับหนวยงานอื่น ๆ ขององคกรหรือกับหนวยงานภายนอก  เชน

ผูจัดการฝาย
 - โฆษณา
 - ประชาสัมพันธ

ฯลฯ

1235 ผูจัดการฝายจัดหาสินคาและการจําหนายสินคา
ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานเกี่ยวกับงานพัสดุและการจําหนายสินคา   

ควบคุมรายการสินคาในสตอก โดยวิธีการทางดานบัญชี   ดําเนินการเจรจาและทําสัญญาซื้อขาย  ตกลง
ราคากับผูจัดหาพัสดุและรับประกันคุณภาพของสินคาที่จัดซื้อ   รวมถึงการเปนตัวแทนฝายในการตกลง
ธุรกิจกับหนวยงานอื่น ๆ ขององคกรหรือกับหนวยงานภายนอก   เชน

ผูจัดการฝาย
 - จัดซื้อ  จัดหาและจําหนาย
 - คลังสินคาและพัสดุ

ฯลฯ
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1236 ผูจัดการฝายบริการดานการคํานวณ
ทําหนาที่วางแผน กํากับดูแลและประสานงานบริการดานการคํานวณตาง ๆ ของบริษัทหรือ

องคกร    รวมทั้งการจัดซื้อ  บริการดานการคํานวณที่จัดหาจากภายนอก  การคัดเลือก  ติดตั้ง  การใชและ
บํารุงรักษาอุปกรณการคํานวณและซอฟตแวร  และวางแผนเกี่ยวกับนโยบายดานการประมวลผลขอมูล
ทั้งหมดขององคกร    รวมถึงการเปนตัวแทนฝายในการตกลงธุรกิจกับหนวยงานอื่น ๆ ขององคกรหรือ
กับหนวยงานภายนอก   เชน

ผูจัดการฝายบริการดานการคํานวณ
ฯลฯ

 
1237 ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา

ทําหนาที่วางแผน  กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมตาง  ๆ  ดานการวิจัยและพัฒนา
สินคา  และกระบวนการใหม  ๆ  โดยนําวัตถุดิบมาใชเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ     การปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อใหไดสินคาใหม   การจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาโดยรวม    ตลอดจนกําหนด
เปาหมายและงบประมาณที่นํามาใช    รวมถึงการเปนตัวแทนฝายในการตกลงธุรกิจกับหนวยงานอื่น ๆ 
ขององคกร  หรือกับหนวยงานภายนอก   เชน

ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา
ฯลฯ

 
1239 ผูจัดการฝายอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

(ในรหัสอาชีพน้ี  รวมถึงผูจัดการฝายใด ๆ ที่ไมไดถูกจัดอยูในหมู 123  ผูจัดการฝายอื่น ๆ)
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หมวด 13 ผูจัดการทั่วไป
หมู      131ผูจัดการทั่วไป

 รหัสอาชีพ  1311-1319  ไดพิจารณาอาชีพตาง  ๆ  โดยจัดจําแนกตามกลุมลักษณะงานของ
ผูจัดการทั่วไป และดําเนินงานตามสาขาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  9  สาขา    โดยอางอิงจากการจัดประเภท
อุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC)

รหัสอาชีพน้ี  เปนการดําเนินธุรกิจขนาดเล็ก  ซึ่งดําเนินการในนามของตนเองหรือในนาม
 ของเจาของกิจการหรือหุนสวน   โดยอาจมีผูจัดการอื่นอีกจํานวนไมเกิน  1  คน    และมีผูชวยงานอื่น ๆ 

ที่ไมใชงานบริหารจัดการ  
1311 ผูจัดการทั่วไปดานเกษตรกรรม  การลาสัตว  การปาไมและการประมง

(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))
ประเภท A  :  เกษตรกรรม  การลาสัตวและการปาไม 
ประเภท B  :  การประมง 

ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาดาน
เกษตรกรรม  การลาสัตว  การปาไมและการประมง    รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑจากพืชและสัตว และ
การบริการทางการเกษตรที่เกี่ยวของ   เชน  

ผูจัดการทั่วไป / เจาของกิจการ
 - ดานเกษตรกรรม
 - ดานการประมง
 - ดานการปาไม  การตัดไม  การเก็บของปา
 - ดานการลาสัตว
 - ผูจัดการคอกปศุสัตว
 - ผูจัดการไรนาเกษตร
 - ผูจัดการอุทยานและสวนสาธารณะ

ยกเวน กรรมการผูจัดการดานเกษตรกรรม                      จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานเกษตรกรรม                     จัดอยูในรหัสอาชีพ  1221
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง                       จัดอยูในประเภทอาชีพที่  6
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1312 ผูจัดการทั่วไปดานการผลิต
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  C  :  การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 
ประเภท  D  :  การผลิต 
ประเภท  E  :  การไฟฟา กาซ และการประปา 

ทําหนาที่วางแผน     กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา  
การสกัดวัตถุ  แรธาตุจากใตดินและเหมืองแรบนพื้นผิวดิน   การระเบิดหิน   หรือการผลิตและจัดสรร
ไฟฟา   กาซและน้ําประปา   เชน  

ผูจัดการทั่วไป / เจาของกิจการ
 - ดานการผลิตสินคา
 - เหมืองแรและถานหิน
 - การผลิตและการจายไฟฟา  กาซ  และน้ําประปา
 - เจาของกิจการรับเขียนปายโฆษณา
 - เจาของกิจการทํานาเกลือ

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการผลิต                     จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210

ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการผลิต     จัดอยูในรหัสอาชีพ  1222

1313 ผูจัดการทั่วไปดานการกอสราง
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  F  :  การกอสราง 
ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานกอสรางอาคาร

ทั่วไป    การเตรียมสถานที่เพื่อการกอสราง    การกอสรางทั่วไปและการกอสรางเฉพาะงาน    รวมทั้ง
งานวิศวกรรมโยธา      รวมถึงการใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอน  (โดยมี
ผูควบคุม)   เชน

ผูจัดการทั่วไป / เจาของกิจการ
 - ดานการกอสราง
 - ดานการรับเหมากอสราง
 - ดานการใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอน  (โดยมีผูควบคุม)

ฯลฯ
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ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการกอสราง                  จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการกอสราง  จัดอยูในรหัสอาชีพ  1223

1314 ผูจัดการทั่วไปดานการขายสงและการขายปลีก
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  G  :  การขายสง การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต  รถจักรยานยนต 
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 

ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมเกี่ยวกับการขายสงและการขาย
ปลีก   เชน   การขายยานยนต   อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ   การขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต
การขายวัตถุดิบทางการเกษตร    การขายสินคาในสถานประกอบการ      รวมถึงการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมยานยนต  รถจักรยานยนต  ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน  เชน  

ผูจัดการทั่วไป / เจาของกิจการ
 - ดานการขายสง
 - ดานการขายปลีก
 - ดานการนําเขาและสงออก
 - ดานการขายปลีก  รานคายอยในเครือ
 - ดานการขายสินคาทางไปรษณีย
 - รานคาบริการตัวเอง
 - โรงรับจํานํา
 - อูซอมรถ
 - รับซอมเครื่องใชไฟฟา

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการขายสงและการขายปลีก

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการขายสงและการขายปลีก

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1224
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1315 ผูจัดการทั่วไปดานภัตตาคารและโรงแรม
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  H  :  โรงแรมและภัตตาคาร 
ทําหนาที่วางแผน กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหาที่พัก  อาหาร

และบริการอื่น ๆ   เชน   โรงแรม   คายพักและที่พักช่ัวคราว   ภัตตาคาร   โรงอาหาร   รานขายเครื่องดื่ม  
รวมถึงกิจกรรมการจัดอาหารนอกสถานที่และการขายอาหารเพื่อนําไปบริโภคนอกสถานที่  เชน  

(รวมถึง  หอพักในสถานศึกษา  หองพักภายในบาน เกสตเฮาส  หอพักนักเรียนทั่วไป  
ที่พักแรมเยาวชน)

ผูจัดการทั่วไป / เจาของกิจการ
 - ภัตตาคาร
 - โรงแรม
 - รานอาหาร
 - ภัตตาคารแบบบริการตนเอง
 - เกสตเฮาส
 - แคมป
 - รานขายเหลา
 - ที่พักแรม (ขนาดเล็ก)
 - หอพัก  บานเชา
 - จัดอาหารสงเครื่องบิน
 - ใหบริการเชาแพทัวร
 - รับทําอาหารนอกสถานที่  (โตะจีน บุฟเฟ ฯลฯ)   รวมทั้งการรับจัดทําอาหารปนโต

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานภัตตาคารและโรงแรม    

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210  
ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานภัตตาคารและโรงแรม  

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1225  
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1316 ผูจัดการทั่วไปดานการขนสง  สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC)) 

ประเภท  I  :  การขนสง  สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
(ยกเวน  ธุรกิจการทองเที่ยว)

ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนสงผูโดยสาร
หรือการขนสงสินคาโดยทางรถไฟ  ทางถนน  ทางนํ้า  หรือทางอากาศ  ซึ่งจะมีการกําหนดตารางเวลา
หรือไมก็ตาม      รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนและชวยเสริมการขนสง    เชน    สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่สถานีปลายทาง   สถานที่จอดรถ    การขนถายสินคา    การเก็บสินคาและสถานที่เก็บสินคา     ทั้งน้ี
รวมถึงการดําเนินงานดานไปรษณีย  โทรคมนาคม   เชน

ผูจัดการทั่วไป / เจาของกิจการ
 - การขนสง  (ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ทางทอ)
 - การคมนาคม
 - คลังสินคา
 - การไปรษณียและโทรคมนาคม
 - รับติดตั้งจานดาวเทียม
 - บริการโทรศัพท

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม    

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการขนสง  สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1226
ผูจัดการทั่วไปดานธุรกิจการทองเที่ยว  (ธุรกิจขนาดเล็ก)

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1319
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1317 ผูจัดการทั่วไปดานการบริการทางธุรกิจ
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  J   :  การเปนตัวกลางทางการเงิน
ประเภท  K  :  กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและกิจกรรมทางธุรกิจ

ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการทางธุรกิจ
เชน   การธนาคาร  การประกันภัย  การประกันชีวิต  การประกันวินาศภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ  
การซื้อขายหลักทรัพย    กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย    การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสง    อุปกรณ
ทางการเกษตร  การกอสราง (โดยไมมีผูควบคุม)  รวมถึงการใหเชาอุปกรณที่ใชในสํานักงาน (รวมทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร)   การบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรสํานักงาน    กิจกรรมดานคอมพิวเตอร   
การวิจัยและการพัฒนา  และกิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ  การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย  การทําบัญชีและ
การตรวจสอบบัญชี    การวิจัยตลาด   การใหคําปรึกษาดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม    การโฆษณา
การบรรจุหีบหอสินคา   การทําความสะอาดอาคารทุกประเภท  ฯลฯ   เชน

ผูจัดการทั่วไป / เจาของกิจการ
 - การประกันภัย
 - อสังหาริมทรัพยตาง ๆ
 - การบริการทางธุรกิจที่เกี่ยวของ   เชน   รับพิมพรายงาน   พิมพรายงานดวย

เครื่องคอมพิวเตอร  พิมพเอกสาร  พิมพนามบัตร  ใหเชาเต็นท  โตะ  เกาอี้
ติดตามทวงหนี้  ลางบอกุง  การรับประกันคนในศาล  ฯลฯ

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการบริการทางธุรกิจ     จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210

ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการบริการทางธุรกิจ
จัดอยูในรหัสอาชีพ  1227
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1318 ผูจัดการทั่วไปดานการบริการสวนบุคคล  การทําความสะอาดและการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  O   :  กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคมและการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ 
(เฉพาะหมวด 90 และ 93  ยกเวน หมวด 91 และ 92)

ประเภท  P   :  ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
ทําหนาที่วางแผน    กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมตาง  ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริการ

ชุมชน  การกําจัดสิ่งปฏิกูล  การสุขาภิบาล  การบริการสวนบุคคล   รวมทั้งการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เชน  การบริการซักรีด  การทําผมและเสริมสวย  สถานบริการเสริมสุขภาพ และบริการทําศพ  เชน   

ผูจัดการทั่วไป / เจาของกิจกรรม
 - บริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ  การสุขาภิบาล  ฯลฯ
 - บริการสวนบุคคล  เชน  รานเสริมสวย  รานซักรีดเสื้อผา  ฯลฯ
 - บริการทําศพและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
 - บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  เชน  บริการอาบ  อบ  นวด  ซาวนาและการอบไอน้ํา  ฯลฯ 

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานการบริการสวนบุคคลและการทําความสะอาด  

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานการบริการสวนบุคคลและการทําความสะอาด

จัดอยูในรหัสอาชีพ  1228
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1319 ผูจัดการทั่วไปดานอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
(ยึดหลักการพิจารณาอาชีพตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC))

ประเภท  M  :  การศึกษา
ประเภท  N  :  งานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
ประเภท  O  :  กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคมและการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ

(เฉพาะหมวด 92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา)
ทําหนาที่วางแผน   กํากับดูแลและประสานงานในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการ

ดานการศึกษาของรัฐและเอกชน  การบริการเกี่ยวกับสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห  การนันทนาการ
วัฒนธรรมและการกีฬา    รวมทั้งการผลิตและจําหนายภาพยนตร   วีดิโอ   การกระจายเสียงทางวิทยุ  
โทรทัศน  ดนตรี  พิพิธภัณฑ  หองสมุด  สวนสัตว  วนอุทยาน ฯลฯ   เชน 

(รวมถึง  ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว)
ผูจัดการทั่วไป / เจาของกิจการ

 - โรงเรียน  โรงเรียนกวดวิชา  สถานรับเลี้ยงเด็ก (เนอสเซอรี่)
 - ผลิตภาพยนตร  ละคร  ละครเวที
 - ผลิตรายการวิทยุ  โทรทัศน
 - จัดการแสดงคอนเสิรต
 - ดานการกีฬา
 - ดานนันทนาการ
 - ดานบริการรักษาสุขภาพอนามัย  (การตรวจรักษาโรคตาง ๆ รวมทันตกรรม)
 - ดานบริการรักษาสัตว
 - ดานงานสังคมสงเคราะห
 - เครื่องเลนวีดิโอเกม
 - ดานธุรกิจการทองเที่ยว

ฯลฯ
ยกเวน กรรมการผูจัดการดานสุขภาพ                         จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210

อธิการบดี  รองอธิการบดี  (มหาวิทยาลัยเอกชน) จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
คณบดี จัดอยูในรหัสอาชีพ  1229
ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานนันทนาการ      จัดอยูในรหัสอาชีพ  1229
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ประเภทอาชีพที่ 2  ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ
หมวด 21               ผูประกอบวิชาชีพดานฟสิกส  คณิตศาสตร  และวิศวกรรมศาสตร
หมู      211              นักฟสิกส  นักเคมี  และผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

2111 นักฟสิกสและนักดาราศาสตร
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย   ปรับปรุงและพัฒนาแนวคิด   ทฤษฎีและวิธีการทํางาน  ทําการ
ทดลอง  ทดสอบ  วิเคราะหโครงสรางในสาขาวิชาดังกลาวแลวนํามาประเมินผลการทดลอง  นําความรู
ดานวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสและดาราศาสตร   มาใชในงานอุตสาหกรรม   การแพทย  การทหาร หรือ
งานสาขาอื่น ๆ  รวมทั้ง สังเกตการณ  วิเคราะหและตีความปรากฎการณบนทองฟา  วิธีการและเทคนิค
ตาง ๆ ที่จะใชในสาขาตาง ๆ  ไดแก การควบคุมเสนทางการเดินเรือ การบินและการสํารวจอากาศ  เชน
                นักฟสิกสทั่วไป
                นักฟสิกสทางกลศาสตร     
                นักฟสิกสความรอน แสง และเสียง
               นักฟสิกสไฟฟาและแมเหล็ก
                นักฟสิกสอิเล็กทรอนิกส

นักฟสิกสนิวเคลียรและปรมาณู
                นักฟสิกสอื่น ๆ ที่มิไดระบุไว 
                นักดาราศาสตร

ฯลฯ
ยกเวน นักเคมีฟสิกส    จัดอยูในรหัสอาชีพ   2113

นักธรณีฟสิกส จัดอยูในรหัสอาชีพ   2114
นักชีวฟสิกส จัดอยูในรหัสอาชีพ   2212
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2112 นักอุตุนิยมวิทยา
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาแนวคิด     ทฤษฎีและวิธีการทํางานเกี่ยวกับ
องคประกอบ     โครงสรางและระบบการเคลื่อนที่ของชั้นบรรยากาศ     ตรวจสอบทิศทางและความเร็ว
ในการเคลื่อนตัวของอากาศ      ความดัน     อุณหภูมิ    ความชื้น     ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากสถานี 
อากาศตาง ๆ  จัดเตรียมแผนที่อากาศ    การพยากรณอากาศ   เพื่อใชในงานเกี่ยวกับการบิน  การขนสง
ทางทะเล    การเกษตรและเพื่อใชเปนขอมูลเสนอขาวแกสาธารณชน     รวมถึงทําการทดลองเกี่ยวกับ
การแพรกระจายของหมอก  การทําฝนเทียมและการควบคุมสภาพอากาศ เชน
                นักอุตุนิยมวิทยา
                นักกาลวิทยา
                นักพยากรณอากาศ
                นักภูมิอากาศศาสตร

ฯลฯ

2113 นักเคมี
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย   ปรับปรุงและพัฒนาแนวคิด   ทฤษฎีและวิธีการทํางานเกี่ยวกับ
วิชาเคมี  ทดสอบและวิเคราะหสวนประกอบ   คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร  การนํา
วิธีการทางเคมีมาใชในการคนหาและพัฒนาผลิตภัณฑเคมีชนิดใหม              การควบคุมคุณภาพและ
การวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป    รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหอง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหรือในกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี  เชน

                นักเคมีทั่วไป
                   นักเคมีฟสิกส  (ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
                                             และการแปรรูปของพลังงาน เชน เคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกส  

 เคมีถายภาพ  ฯลฯ)
                  นักเคมีอินทรียเคมี (ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะหของสียอม  สีทา  ปโตรเลียม  ยาง
                                             สิ่งทอสิ่งถักและสารอื่น ๆ   ซึ่งมีคารบอนเปนธาตุองคประกอบ

 สําคัญ)
                 นักเคมีอนินทรียเคมี (ศึกษาเกี่ยวกับการผสม   คุณสมบัติ   โครงสรางโมเลกุล 
                                              และปฏิกิริยาทางโลหะ   กรด   เกลือและสารอื่น ๆ   ที่ไมมี

 คารบอนเจือปน)
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                นักเคมีนิวเคลียร
                นักเคมีอื่น ๆ ที่มิไดระบุไว

ฯลฯ
ยกเวน นักชีวเคมี  จัดอยูในรหัสอาชีพ   2212

นักเภสัชวิทยา จัดอยูในรหัสอาชีพ   2212
เภสัชกร จัดอยูในรหัสอาชีพ   2224

2114 นักธรณีวิทยาและนักธรณีฟสิกส
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย   ปรับปรุงและพัฒนาแนวคิด   ทฤษฎีและวิธีการทํางานเกี่ยวกับ
ธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส    เพื่อศึกษาองคประกอบและโครงสรางของเปลือกโลก   วิเคราะหซากสัตว
หรือตนไมดึกดําบรรพและเนื้อแรที่อยูในชั้นหิน   การคนหาแหลงแร   กาซและน้ํามัน   ใชความรูทาง
ธรณีวิทยาแกปญหาในโครงการดานวิศวกรรมโยธา   เชน  การกอสรางเขื่อน   สะพาน   อุโมงค   ฯลฯ
และหาตนเหตุลักษณะของแผนดินไหว  การเกิดพายุ  การทําแผนภูมิและแผนที่แสดงการไหลของน้ํา  
การอนุรักษดินและน้ํา  ตลอดจนการนํามาเพื่อใชใหเปนประโยชน  เชน
                   นักธรณีวิทยา  (ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  ซากสัตว 
                                          หรือตนไมดึกดําบรรพ  การคนหาแหลงแร และน้ํามัน)
                   นักธรณีฟสิกส  (ศึกษาปรากฏการณเกี่ยวกับแผนดินไหว การขึ้นลงของกระแสน้ํา)
                นักอุทกวิทยา        (ศึกษาการเกิดพายุ  การดูดซึมของน้ําและการรวมตัวของนํ้าในดิน)
                นักสมุทรศาสตร
                ผูเช่ียวชาญดานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส

ฯลฯ
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หมู  212 นักคณิตศาสตร  นักสถิติและผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
2121 นักคณิตศาสตรและผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

                ทําหนาที่เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาแนวคิด   ทฤษฎี  และเทคนิคตาง ๆ   ทางดาน
คณิตศาสตร   งานคํานวณตามทฤษฎีเพื่อหาคาสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับการประกันภัย    รวมทั้งนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานสาขาตาง ๆ  เชน วิศวกรรม ธุรกิจ  การแพทย  วิทยาศาสตร สังคมศาสตรและ
การประกันชีวิต  ทําการวิเคราะหและแกปญหาตาง ๆ  รวมทั้งการสรางแบบจําลองของปญหาในทาง
คณิตศาสตร  เชน
                นักคณิตศาสตร (คณิตศาตรประยุกต และคณิตศาสตรบริสุทธิ์)
                นักวิเคราะหงานวิจัยตาง ๆ

นักวิจัย
                นักคํานวณดานการประกันภัย
                นักคณิตศาสตรและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ยกเวน นักคณิตศาสตรสถิติ   จัดอยูในรหัสอาชีพ  2122
                                  ผูชวยนักสถิติประกันภัย  จัดอยูในรหัสอาชีพ  3434
                                  ผูชวยนักคณิตศาสตร    จัดอยูในรหัสอาชีพ  3434
                               เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานสถิติประกันภัย จัดอยูในรหัสอาชีพ  4122 

ฯลฯ

2122 นักสถิติ
                ทําหนาที่ปรับปรุงพัฒนาทฤษฎีและกฎทางสถิติ  เพื่อนําไปวางแผนจัดทําโครงการสํารวจ 
พิจารณากําหนดลักษณะและขนาดของขอมูล        การออกแบบสอบถาม        การรวบรวมขอมูลสถิติ  
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลสถิติ    การนําเสนอขอมูลเปนรายงานสรุป  รายงานวิเคราะหและ 
นําความรูทางสถิติไปใชในทางธุรกิจ  การแพทย  วิทยาศาสตร  สังคมศาสตรและการประกันชีวิต  เชน
                นักสถิติ

นักสถิติเศรษฐสังคม
นักวิชาการสถิติ

                นักสถิติประยุกต
                นักคณิตศาสตรสถิติ
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นักประชากรศาสตร
                นักสถิติและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ฯลฯ
ยกเวน ผูชวยนักสถิติ  เจาพนักงานสถิติ  เจาหนาที่บริหารงานสถิติ

จัดอยูในรหัสอาชีพ  3434
                                  เจาหนาที่สถิติ จัดอยูในรหัสอาชีพ  4122

หมู  213  ผูประกอบวิชาชีพดานคอมพิวเตอร
2131 นักออกแบบและวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร

ทําหนาที่วิจัยหลักการและวิธีการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร    และระบบคอมพิวเตอร  
เพื่อการสื่อสารขอมูลและการประมวลผลขอมูล วางแผน   ออกแบบ   เขียน    บํารุงรักษาและปรับปรุง  
ซอฟตแวรเพื่อใชควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร  และใชเช่ือมฮารดแวร    ซอฟตแวร     การจัดทํา
เครือขาย    การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรแตละหนวย      รวมทั้งแนะนําหรือมีสวนในการนําไปใช
ในทางปฏิบัติ   สนับสนุนและติดตามพัฒนาการทางเทคนิคของคอมพิวเตอร     ซอฟตแวร       ภาษา
คอมพิวเตอร     รวมถึงการจัดทําเอกสารประกอบและการบํารุงรักษาซอฟตแวร  เชน
                นักออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร
                นักวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร
                นักวิเคราะหการสื่อสารคอมพิวเตอร
                นักวิเคราะหงานฐานขอมูลคอมพิวเตอร
                นักบริหารงานฐานขอมูล
                วิศวกรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
                วิศวกรเกี่ยวกับซอฟตแวร

ฯลฯ
ยกเวน วิศวกร (คอมพิวเตอรประยุกต) จัดอยูในรหัสอาชีพ  2139

                                  ผูชวยงานดานคอมพิวเตอร         จัดอยูในรหัสอาชีพ  3121
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2132 โปรแกรมเมอร
ทําหนาที่ในการเขียนโปรแกรม     ทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร    เพื่อ

สนองความตองการของผูใชระบบคอมพิวเตอร  ศึกษาจุดประสงคของโปรแกรม  ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ขอมูลผานการประมวลผลออกมา    ลักษณะและแหลงที่มาของขอมูลเขา  การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมที่จําเปนโดยปรึกษากับนักออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร          นักวิเคราะหระบบงาน
คอมพิวเตอรและผูเช่ียวชาญ จัดทําลําดับข้ันตอนสําหรับขอมูลเขาและการทํางานดานการประมวลผล   
เขียนและจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร   เชน

โปรแกรมเมอร
โปรแกรมเมอรการสื่อสาร
โปรแกรมเมอรงานฐานขอมูล
โปรแกรมเมอรและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ฯลฯ

2139 ผูประกอบวิชาชีพดานคอมพิวเตอร  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการออกแบบ  การประยุกตใชซอฟตแวรและระบบปฏิบัติการ   การบํารุง
รักษาและปรับปรุงการใชซอฟตแวร    และระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรใหเปนปจจุบันอยูเสมอ    
รวมทั้งการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร  และทําการวิเคราะหฮารดแวรคอมพิวเตอร  เชน
                นักวิชาชีพดานคอมพิวเตอร
                วิศวกร (คอมพิวเตอรประยุกต)

ฯลฯ
                (รหัสอาชีพน้ี    จัดอยูในกลุมของผูที่มีความรูทั่วไป   ทั้งทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร
คอมพิวเตอร)
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หมู  214 สถาปนิก วิศวกร และผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
2141 สถาปนิก  นักวางผังเมืองและระบบการจราจร

ทําหนาที่จัดวางผังเมืองและระบบการจราจร    ออกแบบอาคาร   สิ่งกอสรางและควบคุม
การกอสราง      ใหคําแนะนําเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะการกอสราง            รวมถึงแนะนําเกี่ยวกับ
การประมาณราคา  การใชวัสดุ  ระยะเวลาการกอสราง  วางแผนและกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่
เพื่อเปนที่อยูอาศัย     เขตอุตสาหกรรม     สวนสาธารณะ   โรงเรียน   ฯลฯ     ตลอดจนใหคําแนะนํา
ในการจัดเสนทางจราจรและการควบคุมจราจรใหมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  เชน
                สถาปนิกออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง
                สถาปนิกตกแตงภายใน 
                   ภูมิสถาปนิก  (เปนผูวางแผน   เตรียมการเขียนแบบ    และควบคุมการตกแตงพื้นที่และ

       การวางแปลนจัดสถานที่ตาง ๆ   เชน  สนามกอลฟ  สวนสาธารณะ  ฯลฯ)
                นักวางผังเมือง
                นักวางระบบการจราจร
                วิศวกรระบบจราจร

ฯลฯ
ยกเวน สถาปนิกออกแบบเรือ  จัดอยูในรหัสอาชีพ  2145

มัณฑนากรและนักออกแบบเชิงพาณิชย จัดอยูในรหัสอาชีพ  3471

2142 วิศวกรโยธา
ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย   พัฒนาทฤษฎีและวิธีการใหม ๆ     ในสาขางานวิศวกรรมโยธา  

ออกแบบควบคุมดูแลการกอสรางและออกแบบโครงสรางตาง ๆ  เชน  สะพาน  เข่ือน  ถนน  สนามบิน
ฯลฯ รวมทั้งอาคารอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญอื่น ๆ   จัดวางระบบการกําจัดนํ้าเสีย  จัดทําระบบ
ควบคุมตาง ๆ      เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพของโครงสราง การบํารุงรักษาและซอมแซม   รวมทั้ง
การปองกันความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  เชน
                วิศวกรโยธา
                       วิศวกรกอสราง  (อาคาร  ถนนและทางหลวง  สนามบิน  ทางรถไฟ  สะพาน

       อุโมงค)
วิศวกรสุขาภิบาล
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                       วิศวกรชลประทาน
วิศวกรทรัพยากรน้ํา

                       วิศวกรสํารวจดิน
                       วิศวกรสิ่งแวดลอม

ฯลฯ

2143 วิศวกรไฟฟา
                ทําหนาที่วิจัย   แนะนํา   ออกแบบและควบคุมการกอสรางระบบไฟฟา   มอเตอรไฟฟา  
การผลิตกระแสไฟฟา   การสงและจายพลังงานไฟฟาและอุปกรณไฟฟา  เชน  มอเตอร  เครื่องกําเนิด
ไฟฟา    หมอแปลง   ฯลฯ     รวมถึงการวางมาตรฐานและขั้นตอนการควบคุมการผลิต      การติดตั้ง 
การใชงานและการบํารุงรักษาระบบและอุปกรณไฟฟาในอาคารอุตสาหกรรม    และอาคารอื่น ๆ  
เพื่อประกันการทํางานและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  เชน  
                วิศวกรไฟฟา
                วิศวกรออกแบบอุปกรณไฟฟา
                ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมไฟฟา    (การผลิตพลังงาน  การสงและจายพลังงาน ฯลฯ)

ฯลฯ

2144 วิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ    เครื่องมือเครื่องใช    มอเตอร    และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม      เครื่องสงและ
เครื่องรับวิทยุและโทรทัศนอุปกรณเรดาร  โทรศัพท  โทรเลข   กําหนดวิธีการ  วัสดุ และมาตรฐาน
คุณภาพ ในการผลิตและติดตั้ง   รวมถึงการควบคุมในขั้นตอนตาง ๆ   เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย   การบํารุงรักษาและซอมแซมระบบมอเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  เชน
                วิศวกรอิเล็กทรอนิกส (ออกแบบฮารดแวรคอมพิวเตอร  เซมิคอนดัคเตอร ฯลฯ)
                วิศวกรโทรคมนาคม (การบิน เรดาร วิทยุ โทรเลข โทรศัพท  โทรทัศน  

 ระบบสัญญาณ ฯลฯ)
                ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
                ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมโทรคมนาคม

ฯลฯ
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2145 วิศวกรเคร่ืองกล
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย     แนะนํา     ออกแบบและควบคุมดูแลการผลิตเครื่องจักรกล 
เครื่องยนต  ยานพาหนะและอุปกรณจักรกลตาง ๆ  วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและงานดานเทคนิค
การผลิต    ควบคุมการติดตั้ง   การบํารุงรักษาและการซอมแซมอุปกรณจักรกล  แนะนําและออกแบบ
ระบบไอน้ํา    เครื่องยนตที่ใชในการขับเคลื่อนรถไฟ    ยานพาหนะ     อากาศยาน    เครื่องจักรเพื่อ
การอุตสาหกรรม  เรือ  โรงไฟฟา  ระบบทําความรอนและระบายอากาศ    รวมถึงการออกแบบตัวเรือ   
ออกแบบตัวเครื่องบินและสวนลางของเครื่องบิน   ออกแบบตัวถังของยานยนต    ระบบสั่นสะเทือน   
เบรกและสวนประกอบอื่น ๆ    โรงงานและอุปกรณ     เครื่องจักรกล      เพื่อควบคุมและนําพลังงาน
นิวเคลียรไปใชประโยชน เชน

วิศวกรเครื่องกล
                   วิศวกรเครื่องกล  (รถยนต)
                   วิศวกรเครื่องกล  (เครื่องยนต)
                   วิศวกรเครื่องกลเครื่องจักรและเครื่องมือ
                   วิศวกรเครื่องกลการเกษตร
                   วิศวกรเครื่องกลเรือ
                   วิศวกรเครื่องกลเครื่องจักรไอน้ํา
                   วิศวกรเครื่องกลอากาศยาน

วิศวกรเครื่องกลโครงสราง
วิศวกรเครื่องกลความรอน  การระบายอากาศและการทําความเย็น
วิศวกรพลังงานนิวเคลียร

                   สถาปนิกออกแบบเรือ
ฯลฯ

ยกเวน วิศวกรหรือชางเครื่องประจําเรือ จัดอยูในรหัสอาชีพ  3141
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2146 วิศวกรเคมี
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการออกแบบ        ควบคุมและทําการวิจัยพัฒนากระบวนการทางเคมี  
กําหนดการกอสรางโรงงานผลิตสารเคมี     มาตรฐานและขั้นตอนการควบคุม     การติดตั้งและการใช
อุปกรณ     เพื่อการผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอื่น ๆ     ที่ตองใชกรรมวิธีทางเคมีสําหรับทําการผลิต  
ลดอัตราสวนสารเคมีที่ไมบริสุทธิ์  เชน นํ้ามันดิบ สารสกัดจากปโตรเลียม  ผลิตภัณฑประเภทอาหาร
และเครื่องดื่ม ยาและวัสดุสังเคราะหอื่น ๆ รวมถึงการใหคําแนะนําทางเทคโนโลยี     การกําหนดวิธี
การผลิตและวัสดุตาง ๆ   ที่จะใชเพื่อประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการผลิต  เชน
                วิศวกรเคมี
                วิศวกรเคมีและโลหะการ
                วิศวกรนิวเคลียร
                วิศวกรปโตรเคมี  และกาซธรรมชาติ (ผลิตภัณฑปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ)
                ผูเช่ียวชาญดานเคมี

ฯลฯ

2147 วิศวกรเหมืองแร  นักโลหะกรรมและผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย   แนะนํา  ออกแบบและพัฒนาวิธีการใหม ๆ   กําหนดวิธีการ
และควบคุมการขุดแรโลหะและแรอโลหะจากพื้นดิน       สํารวจทางธรณีวิทยาและทางภูมิประเทศ    
เพื่อพิจารณาที่ตั้ง   ลักษณะของแหลงแร     คนหาวิธีขุดแรที่เหมาะสมกับลักษณะ   ชนิดและขนาด
ของแหลงแร  รวมถึงทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและควบคุมวิธีการผลิตโลหะจากสินแร   กําหนดกรรมวิธี
การผลิตโลหะใหไดคุณภาพและปริมาณสูง             แนะนําและควบคุมดูแลงานดานเทคนิคเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสมเพื่อพัฒนาโลหะผสมชนิดใหม ๆ  เชน
                  วิศวกรเหมืองแร  (ศึกษาเกี่ยวกับแร  ถานหิน  โลหะ  เพชร  ฯลฯ)

วิศวกรปโตรเลียม (การขุดเจาะเพื่อหาแหลงนํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติ)
                นักโลหะกรรม      (ศึกษาเกี่ยวกับการหลอและสกัดโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ฯลฯ)
                 ผูเช่ียวชาญตรวจถลุงแร
                 ผูเช่ียวชาญดานสกัดโลหะ

ฯลฯ
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2148 นักทําแผนที่และนักสํารวจ
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการสํารวจและนําเทคนิคดานการสํารวจมาประยุกตใช    เพื่อกําหนด
ตําแหนงที่แนนอนของลักษณะและเขตแดนของแผนดิน   ทะเล   พื้นที่ใตดิน   ทองฟา  เพื่อจัดทํา
แผนภูมิและแผนที่      รวมทั้งการสํารวจโดยการถายภาพกราฟฟกทางอากาศ       วิเคราะหภาพถาย
ทางอากาศและภาพถายอื่น ๆ   รวมถึงการจัดทําแผนที่เพื่อการทําเหมืองแร       กําหนดนานน้ําและ
ชองแคบสําหรับควบคุมเสนทางการเดินเรือการวางแผนการกอสรางในทะเล        และการปรับปรุง
แผนที่ภูมิประเทศและแผนภูมิตาง ๆ  เชน
                นักทําแผนที่
                นักทําแผนที่ทางทะเล
                นักสํารวจ     (สํารวจเหมืองแร  พื้นดิน  อุทกศาสตร  ฯลฯ)
                นักสํารวจ และทําแผนที่ดวยภาพถาย

ฯลฯ
ยกเวน นักสํารวจเชิงปริมาณ จัดอยูในรหัสอาชีพ  2149

                                  นักสํารวจทางทะเล จัดอยูในรหัสอาชีพ  3115

2149 สถาปนิก  วิศวกรและผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย    แนะนําหรือพัฒนาข้ันตอน     วิธีการเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการผลิตการสงเสริมการใชประโยชนจากบุคลากร  วัสดุและอุปกรณตาง ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยและประหยัด   รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการทําแผนผังของโรงงานหรือสิ่งกอสรางใด ๆ     
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด   จัดเตรียมและควบคุมตรวจสอบการประมาณการคาใชจาย และใบแสดง
ปริมาณของวัสดุที่ใชในโครงการดานสถาปตยกรรมและการกอสราง    ศึกษาและแนะนําลักษณะทาง
เทคโนโลยีของวัสดุผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตสิ่งใหม ๆ  เชน  แกว  เซรามิก  สิ่งทอ  หนัง  ไม
และการพิมพ   เชน
                   วิศวกรอุตสาหการ  (ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห  วางแผน  ออกแบบและควบคุมงานตาม
                                                   แผนการผลิต   รวมทั้งวิธีการควบคุมการทํางานและตนทุนการผลิต
                                                   เพื่อใหมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น)
                วิศวกรดานความปลอดภัย
                วิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ
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                วิศวกรวางแผน
                วิศวกรการผลิต
                วิศวกรดานเวลาและการเคลื่อนที่
                วิศวกรประเมินราคา
                วิศวกรดานซีเมนต
                  วิศวกรระบบ  (ยกเวนคอมพิวเตอร)
                วิศวกรเครื่องปนดินเผา  เครื่องแกว  และเซรามิก
                วิศวกรเครื่องหนัง
                วิศวกรหุนยนต
                นักสํารวจเชิงปริมาณ
                นักวิเคราะหดานการสื่อสาร (ยกเวนคอมพิวเตอร)
                สถาปนิก  วิศวกรและนักวิชาการอื่น ๆ ที่มิไดระบุไว
                ผูเช่ียวชาญดานบรรจุหีบหอ
                ผูเช่ียวชาญดานการพิมพ
                ผูเช่ียวชาญดานสิ่งทอสิ่งถัก

ฯลฯ

หมวด  22 ผูประกอบวิชาชีพดานวิทยาศาสตรเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ
หมู       221 ผูประกอบวิชาชีพดานวิทยาศาสตรเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต

2211 นักชีววิทยา  นักพฤกษศาสตร  นักสัตวศาสตรและผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย      ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด    ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติตาง ๆ 
ทําการทดลองสิ่งมีชีวิตทุกประเภท  เชน  มนุษย สัตว  แมลงหรือพืช  ศึกษาถึงตนกําเนิดและพัฒนาการ
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต สัตว พืช  รวมถึงลักษณะเฉพาะของจุลินทรียขนาดเล็ก 
เชน  แบคทีเรีย   ไวรัส    ศึกษาความสัมพันธระหวางสัตว   พืช   และองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอม
และนําความรูเหลาน้ีมาประยุกตใชทางการแพทย   การเกษตร   และอุตสาหกรรม  เชน
                นักชีววิทยา
                นักพฤกษศาสตร
                นักสัตววิทยา
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                นักจุลชีววิทยา
                นักแบคทีเรียวิทยา   
                นักพันธุกรรม 
                นักนิเวศนวิทยา 
                นักเซลลวิทยา

นักกีฏวิทยา   (ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลง)
                  นักชีววิทยา นักสัตววิทยาอื่น ๆ (นักชีววิทยานํ้าจืด นักชีววิทยานํ้าทะล ฯลฯ)

ฯลฯ

2212 นักเภสัชวิทยา  นักพยาธิวิทยาและผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย และทําการทดลอง เกี่ยวกับรูปแบบโครงสราง ลักษณะเฉพาะ
ทางกายวิภาค   องคประกอบและกระบวนการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต   มนุษย   สัตว  หรือพืช  รวมถึง
การศึกษาเนื้อเย่ือ   เซลลและระบบตาง ๆ   โดยการศึกษาถึงผลกระทบของยาและสารอื่น ๆ   ที่มีตอ
เน้ือเย่ือ  อวัยวะและขบวนการทางสรีระของมนุษยและสัตว   เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาตัวยาใหม ๆ   
และนําความรูเหลาน้ีมาใชใหเปนประโยชนตอวงการอุตสาหกรรมการแพทย ฯลฯ  เชน
                นักกายวิภาค
                นักชีวเคมี
                นักชีวฟสิกส  
                นักเภสัชวิทยา
                นักพยาธิวิทยา     
                นักพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย    
                นักสรีรวิทยา      

ฯลฯ
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2213 นักวิทยาศาสตรสาขาวิชาการใชประโยชนจากดินและผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
                ทําหนาที่วิจัยเกี่ยวกับพืชไร     การปลูกไมดอก    ผลไมและผัก    การทําปศุสัตว   รวมถึง
การพัฒนาวิธีการเพาะปลูก     การเพาะพันธุสัตวรูปแบบใหม     และนําผลจากการศึกษาคนความาใช
ประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการผลิต  การขยายพันธุ  รวมทั้งการปลูกปาและใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการปศุสัตว  เชน
                นักพืชไรนาวิทยา
                นักวนวิทยา
                นักพืชสวน
                นักปฐพีวิทยา
                นักวิชาการเกษตร
                นักวิชาการปาไม
                นักสงเสริมการเกษตร
                นักเกษตรศาสตรวิจัย  นักอุทยานศาสตรและนักวิจัยอื่น ๆ 
                   นักสัตวบาล  (ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดู  ผสมพันธุและจัดการเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง)

ฯลฯ

หมู  222 ผูประกอบวิชาชีพเก่ียวกับสุขภาพ  (ยกเวน  การพยาบาล)
2221 แพทย

                ทําหนาที่ในการตรวจรางกายและวินิจฉัยโรค      สั่งยาและใหการรักษาอาการเจ็บปวย 
บาดเจ็บและอาการผิดปกติของผูปวย  โดยการใชยาหรือการผาตัด   รวมถึงการใหคําแนะนําและวิธีการ
บําบัดรักษาดวยยาหรือการปองกันโรคตาง ๆ            มีสวนรวมในการพัฒนาและดําเนินการใหบรรลุ
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของสาธารณสุขหรือปองกันความปลอดภัย  และสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของชุมชน  เชน
                แพทยทั่วไป
                ศัลยแพทยทั่วไป
                จักษุแพทย
                อายุรแพทย
                จิตแพทย
                ผูเช่ียวชาญดานการแพทย   (ดานยาสลบ  โรคหัวใจ  โรคเฉพาะสตรี  ฯลฯ)

ฯลฯ
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2222 ทันตแพทย
                ทําหนาที่ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดปกติและอาการเจ็บปวยของฟน  และชองปาก 
ใหการบําบัดรักษาโดยการทําความสะอาดฟน   อุดรูฟน   ถอนฟน  ผาตัด  ใชยาและอื่น ๆ  เพื่อรักษา   
การทําฟนและใสฟนปลอม    ใสเครื่องยึดเพื่อจัดฟนที่มีลักษณะผิดปกติ     รวมถึงการใหคําแนะนํา 
เกี่ยวกับการรักษาปองกันดานทันตกรรม  และมีสวนรวมในการทํางานเพื่อสาธาณชนหรือการปรับปรุง
มาตรฐานดานสุขภาพในชองปากและทันตอนามัย  เชน
                ทันตแพทยรักษาทั่วไป
                ทันตแพทยสําหรับเด็ก
                ทันตแพทยจัดฟน

ทันตแพทยศัลยกรรมชองปาก
ฯลฯ

ยกเวน ผูชวยทันตแพทย จัดอยูในรหัสอาชีพ  3225
พนักงานผูชวยทันตแพทย จัดอยูในรหัสอาชีพ  5132

2223 สัตวแพทย
                ทําหนาที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคสัตวที่เจ็บปวยและมีอาการผิดปกติ  ทําการบําบัด
รักษาโดยการสั่งยา  ใหยาหรือผาตัด     ศึกษาสาเหตุและการระบาดของโรค   เพื่อหาทางปองกันไมให
เช้ือโรคแพรกระจาย     รวมทั้งการฉีดวัคซีนในสัตวเพื่อปองกันโรค    การใหคําแนะนําเกี่ยวกับเลี้ยงดู
การผสมพันธุ  การเพาะพันธุสัตว  รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่ทําจากสัตว
เพื่อการบริโภค  เชน
                สัตวแพทยทั่วไป
                สัตวแพทยอื่น ๆ ที่มิไดระบุไว

ฯลฯ
ยกเวน ผูชวยสัตวแพทย จัดอยูในรหัสอาชีพ  3227

เจาหนาที่ผูชวยสัตวแพทย จัดอยูในรหัสอาชีพ  5139
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2224 เภสัชกร
                ทําหนาที่จัดเตรียมและกํากับดูแลการเตรียมตัวยา       และปรุงยาตามใบสั่งของแพทย 
ทันตแพทย  สัตวแพทย   ตามสูตรที่รับรองแลว  ตรวจสอบและควบคุมการผลิตยา  ใบสั่งยา  ปรุงยา
และจายยาในโรงพยาบาล    หรือขายยาในรานขายยา   รวมถึงการใหคําแนะนําในการใชยา  และ
การผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอาง  เชน 
                เภสัชกร   (ประจําโรงพยาบาลและรานขายยา)

ฯลฯ
ยกเวน ผูชวยเภสัชกร จัดอยูในรหัสอาชีพ  3228

เจาหนาที่ผูชวยเภสัชกร จัดอยูในรหัสอาชีพ  5139

2229 ผูประกอบวิชาชีพเก่ียวกับสุขภาพ  (ยกเวน  การพยาบาล)  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
                ทําหนาที่ชวยเหลือแพทย ในการปองกัน  รักษา  และจัดการกับเหตุฉุกเฉินกรณีที่แพทย
ไมอยู   ดําเนินงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมสุขภาพ   ใหบริการดานวิชาชีพการพยาบาล   สุขอนามัย  
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกผูปวย  ผูบาดเจ็บและผูพิการทางจิตใจและรางกาย  เชน

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ

ฯลฯ

หมู  223  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
2230 ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

                ทําหนาที่ในการรักษาพยาบาลแกผูปวย    ผูไดรับบาดเจ็บหรือผูทุพพลภาพ    และผูสูงอายุ
ตามคําสั่งของแพทย  รายงานอาการผิดปกติของคนไข    ชวยเหลือแกผูตั้งครรภทั้งกอนและหลังคลอด  
เพื่อใหมารดาและทารกมีสุขภาพที่สมบูรณ       ตรวจสอบสุขภาพโดยทั่วไปและความกาวหนาของผูที่
จะเปนมารดาระหวางการตั้งครรภ             ทําคลอดทารกในการคลอดปกติและชวยเหลือในการคลอดที่
ไมปกติ    รวมถึงการใหบริการอนามัยชุมชน  บานเรือนสวนบุคคล  โรงเรียน  โรงงาน  เชน
                พยาบาล
                พยาบาลวิชาชีพทั่วไป
                พยาบาลอาชีพเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง
                พยาบาลอาชีพอื่น ๆ ที่มิไดระบุไว  (นางพยาบาลประจําคลินิก ประจําบาน

    และสถานที่อื่น ๆ)
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                หัวหนาพยาบาล 
                พยาบาลสาธารณสุข
                 พยาบาลฝายอาชีวอนามัย   (ใหการพยาบาลแกคนงานหรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งทํางาน
                                                                    อยูในสถานประกอบการ  เชน  รานสรรพสินคา 
                                                    ที่ทําการรัฐบาลโรงงาน  ฯลฯ)
                ผดุงครรภ

ฯลฯ
ยกเวน ผูชวยพยาบาล     จัดอยูในรหัสอาชีพ  3231

                                  ผูชวยผดุงครรภ หมอตําแย จัดอยูในรหัสอาชีพ  3232
พนักงานผูชวยพยาบาล จัดอยูในรหัสอาชีพ  5132
        (โรงพยาบาล  คลินิกและบานพักคนชรา)
พนักงานผูชวยพยาบาลตามบาน จัดอยูในรหัสอาชีพ  5133

หมวด  23 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอน
หมู       231 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษา

2310 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษา
                ทําหนาที่ในการบรรยายวิชาตาง ๆ    ในระดับวิทยาลัย     มหาวิทยาลัย     เตรียมเอกสาร
การสอนและตํารา        พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน       ควบคุมดูแลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและนักศึกษาอื่นๆ  ในคณะทําการวิจัยและพัฒนาแนวความคิด     ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติ 
เพื่อประยุกตใชในงานภาคอุตสาหกรรมและสาขาอื่น ๆ    ชวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตร
ของนักศึกษา มีสวนในขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับวิทยาลัยหรือแผนกในมหาวิทยาลัย  เรื่องการจัด
งบประมาณและนโยบายตาง ๆ   ของคณะวิชาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย   รวมถึงการจัดทําหนังสือ  
เอกสารและบทความทางวิชาการตาง ๆ  เชน
                ศาสตราจารย    ผูชวยศาสตราจารย    อาจารย    ผูบรรยาย    ผูสอนวิชาตาง ๆ    

ในทุกสาขาวิชา  (รวมถึง  อาจารยที่สอนในโรงเรียนนายรอยตํารวจ)
ฯลฯ

ยกเวน อธิการบดี  รองอธิการบดี  (มหาวิทยาลัยเอกชน) จัดอยูในรหัสอาชีพ  1210
คณบดี จัดอยูในรหัสอาชีพ  1229
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หมู   232 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับมัธยมศึกษา
2320 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับมัธยมศึกษา

                 ทําหนาที่ในการสอนวิชาตาง ๆ    ในระดับมัธยมศึกษา     ทั้งสายการศึกษาทั่วไปและ
สายวิชาชีพ    สรางและพัฒนาหลักสูตร  และจัดเตรียมหลักสูตรการศึกษาทั้งสายการศึกษาทั่วไป
และสายวิชาชีพ   ควบคุม    ดูแลการทํางานและระเบียบวินัยในช้ันเรียน    และจัดสอบเพื่อวัดผล
ความกาวหนาของนักเรียน  รวมถึงการชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน  เชน

                 อาจารย / ครู ประจําช้ันมัธยมศึกษา   เตรียมอุดมศึกษา  และอาชีวศึกษา  และผูสอน 
                           วิชาตาง ๆ   ทุกสาขาวิชา
                อาจารย / ครู สอนเฉพาะวิชาในระดับมัธยมศึกษา  เตรียมอุดมศึกษา  และอาชีวศึกษา 
                อาจารย / ครู สอนการศึกษาผูใหญในระดับมัธยมศึกษา

ฯลฯ
              ยกเวน อาจารยใหญ  ครูใหญโรงเรียนรัฐบาล จัดอยูในรหัสอาชีพ  1229

ผูตรวจการโรงเรียน จัดอยูในรหัสอาชีพ  2352

หมู    233 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับประถมศึกษา และกอนประถมศึกษา
2331 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับประถมศึกษา

                ทําหนาที่ในการสอนวิชาตาง ๆ       ในระดับประถมศึกษา       ตามหลักสูตรที่กําหนดไว
ประเมินความกาวหนาของนักเรียนและควบคุมกิจกรรมนอกหลักสูตร    กระตุนทําใหเกิดพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพของนักเรียน  ตลอดจนควบคุมดูแลนักเรียนในชั้นเรียน รวมทั้งในพื้นที่และบริเวณอื่น
ของโรงเรียน  เชน
                ครู  ประจําช้ันประถมศึกษา และผูสอนในวิชาตาง ๆ ทุกสาขาวิชา
                ครู  สอนเฉพาะวิชาในระดับประถมศึกษา
                ครู  สอนการศึกษาผูใหญในระดับประถมศึกษา

ฯลฯ
              ยกเวน อาจารยใหญ  ครูใหญโรงเรียนรัฐบาล จัดอยูในรหัสอาชีพ  1229 

ผูตรวจการโรงเรียน จัดอยูในรหัสอาชีพ  2352 
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับประถมศึกษา

จัดอยูในรหัสอาชีพ  3310 
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2332 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับกอนประถมศึกษา
                ทําหนาที่ในการวางแผนและจัดกิจกรรมทางการศึกษา      เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการของเด็ก  ทางดานรางกาย   จิตใจและสังคมของเด็กในชวงอายุกอนวัยเรียน  พัฒนาการ
ทางภาษาโดยการเลานิทาน แสดงบทบาทสมมุติ บทเพลง โคลงกลอนที่มีเสียงคลองจอง ตลอดจน
ควบคุมดูแลกิจกรรมของเด็ก   การปรึกษาหารือกับผูปกครองในเรื่องของการเรียนและปญหาตาง ๆ
 ที่อาจเกิดข้ึน  เชน

ครู ระดับกอนประถมศึกษา
ครูอนุบาล / ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ

ฯลฯ
ยกเวน ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับกอนประถมศึกษา

จัดอยูในรหัสอาชีพ  3320

หมู   234    ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนการศึกษาพิเศษ
2340 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนการศึกษาพิเศษ

                ทําหนาที่ในการสอนบุคคลที่มีปญหาดานการเรียนรู        โดยใชเทคนิคหรือสื่อพิเศษ
ในการสอน   เชน    อักษรเบรลลสําหรับคนตาบอด    หรือสอนการอานริมฝปาก     และการฝกพูด   
การออกเสียงพูดโดยใชเครื่องชวยฟงสําหรับคนหูหนวก      ดําเนินการทดสอบ     ประเมินผลและ
บันทึกความกาวหนาของนักเรียนและปรึกษาหารือรวมกับผูปกครอง   อาจารยใหญ   แพทยบําบัด   
นักสังคมสงเคราะห  รวมทั้งกําหนดวิธีสอนและอุปกรณในการชวยสอน   เพื่อฟนฟูความสามารถ
ของคนพิการ   เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองได  เชน
                ครูสอนการศึกษาพิเศษ สําหรับคนพิการ เชน คนตาบอด คนหูหนวก คนปญญาออน  

ผูพิการทางจิต   หรือทางรายกาย  และผูที่หายจากโรคเรื้อนแตพิการ
ฯลฯ

ยกเวน ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนการศึกษาพิเศษ
จัดอยูในรหัสอาชีพ  3330



72

รหัสอาชีพ รายการ
ISCO-88

หมู   235 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ
2351 ผูเชี่ยวชาญดานหลักการทางการศึกษา

                ทําหนาที่ในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร    วิธีการสอน    ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
ในหลักสูตรและวิธีการสอน    สื่อการสอนโสตทัศนูปกรณอื่น ๆ   รวมถึงแนะนําวิธีการใชสิ่งพิมพ
ทางการศึกษา  จัดทําเอกสารทางวิชาการและรายงาน  เชน
                ผูเช่ียวชาญดานสื่อการสอน

ผูเช่ียวชาญดานโสตทัศนูปกรณ
                นักพัฒนาหลักสูตร
                นักแนะแนวการสอน
                ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา

ฯลฯ

2352 ผูตรวจการโรงเรียน
                ทําหนาที่ในการตรวจโรงเรียนตาง ๆ เพื่อใหคําแนะนําแกผูบริหารและครูผูสอน ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอน   ตลอดจนการประยุกตใชแผนการเรียนการสอนและ
อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  เชน
                ผูตรวจการโรงเรียน
                ศึกษานิเทศก

ฯลฯ
ยกเวน อาจารยใหญ  ครูใหญโรงเรียนรัฐบาล จัดอยูในรหัสอาชีพ  1229

2359 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
                ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ   เชน   ครูสอนพิเศษสวนตัว   ครูสอนดนตรี 
 ครูสอนภาษา    ครูสอนเฉพาะวิชาที่มิไดระบุช้ัน  เชน
                อาจารยผูปกครอง
                เจาหนาที่แนะแนวการศึกษาในโรงเรียน
                ครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนปอเนาะ
                ครูสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย



73

รหัสอาชีพ รายการ
ISCO-88

ครูสอนภาษาในโรงเรียนสอนภาษา A.U.A.
ครูสอนเตนรํา ลีลาศ
ครูสอนนาฏศิลป

ฯลฯ

หมวด  24 ผูประกอบวิชาชีพดานอ่ืน ๆ
หมู       241 ผูประกอบวิชาชีพทางดานธุรกิจ

2411 นักบัญชี  สมุหบัญชี
                ทําหนาที่เกี่ยวกับการเงิน    การบริหารงานบัญชี    การวางระบบงานบัญชี     การควบคุม
บัญชีในสถานประกอบการธุรกิจ เอกชน หรือหนวยงานของรัฐ รวมถึงการจัดทําประมาณการรายได 
ผลกําไรและงบประมาณ    ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาดานการจัดเก็บภาษี     การตรวจสอบ
บัญชีและบันทึกตาง ๆ จากการทําบัญชี  จัดเตรียมและรับรองงบการเงินธุรกิจเพื่อแสดงตอฝายบริหาร  
ผูถือหุนและหนวยงานทางกฎหมาย หรือหนวยงานอื่น ๆ  รวมทั้งจัดเตรียมการคืนภาษี  ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับปญหาดานการจัดเก็บภาษี   เชน
                นักบัญชี 
                สมุหบัญชี
                ผูตรวจสอบบัญชี
                ผูสอบบัญชีอนุญาต

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานบัญชี      จัดอยูในรหัสอาชีพ  3433

                                  ผูชวยนักบัญชี      จัดอยูในรหัสอาชีพ  3434
                                  เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานลงรายการบัญชี จัดอยูในรหัสอาชีพ  4121
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2412 ผูประกอบวิชาชีพดานบุคลากรและอาชีพ
                ทําหนาที่ในการจัดหาบริการทางธุรกิจเกี่ยวกับบุคลากร  การสรรหา   บรรจุ   ฝกอบรม  
เลื่อนข้ัน    การจายคาตอบแทนแกพนักงาน   การกําหนดลักษณะตําแหนงของงาน   การวิเคราะห
และจัดทําขอมูลเพื่อใชวางแผนทางดานการศึกษาและอาชีพ   รวมถึงการใหคําแนะนําแกบุคคลเพื่อ
เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ   ฝกอบรมและการศึกษาตอ  เชน
                นักวิเคราะหงานอาชีพ
                นักวิเคราะหดานการงาน
                ผูเช่ียวชาญดานงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ
                เจาหนาที่แนะแนวอาชีพ

ผูใหคําปรึกษาดานการจางงาน
                ผูใหคําปรึกษาดานการแนะแนวอาชีพ
                เจาหนาที่การศึกษา   (ผูดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ)
                เจาหนาที่งานบุคคล

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะหระบบงาน
บุคลากร

ฯลฯ
2419 ผูประกอบวิชาชีพทางดานธุรกิจ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

                ทําหนาที่ใหคําแนะนําดานการตลาด  การขาย  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การให
คําแนะนําเกี่ยวกับสิทธิบัตรและคอยชวยเหลือในการจัดเตรียมคําขอ   เพื่อย่ืนขอจดทะเบียน  รวมถึง
การสงเสริมสวัสดิการครอบครัว   และการอุปโภคบริโภคสินคาในครัวเรือน   หรือสงเสริมสินคาใหม  
รวมทั้งศึกษาและแนะนําทางดานการเงิน    กฎหมาย     การจัดองคกร     การตลาด   และทัศนะอื่น ๆ 
ที่เช่ือมโยงกับการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจ  เชน
                นักวิเคราะหดานการวิจัยตลาด
                ผูดูแลลูกคาดานการโฆษณา
                เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
                นักคหกรรมศาสตร
                ตัวแทนสิทธิบัตร
                ผูชํานาญดานการสงเสริมการขาย

ฯลฯ
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หมู  242 ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย
2421 ทนายความ  นักกฎหมาย

                ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมาย   จัดทําเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย   การวาความ
คดีอาญาและคดีแพงในศาล      ใหคําแนะนําแกลูกความถึงสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย       ชวยเหลือ
ลูกความในการเจรจาตกลง สะสางคดีตาง ๆ ในกรณีพิพาทและเปนตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
อาจเปนทนายประจําองคกร บริษัท  รวมถึงการเปนตัวแทนลูกความในศาลชั้นตน จัดเตรียมการแกตาง
คดีความในฐานะโจทกหรือจําเลย   ยอมรับสํานวนและดําเนินการแกตางคดีในศาลชั้นสูงข้ึนไป  เชน
                ทนายความ
                ทนายความฝกหัด
                อัยการ
                นิติกร

ฯลฯ
ยกเวน เสมียน / เจาหนาที่การโอนกรรมสิทธิ์ จัดอยูในรหัสอาชีพ  3432

                                  เสมียน / เจาหนาที่งานกฎหมาย จัดอยูในรหัสอาชีพ  3432

2422 ผูพิพากษา
                ทําหนาที่พิจารณาและพิพากษาคดีความตาง ๆ ในศาล  ควบคุมกระบวนการพิจารณาและ
การนําสืบพยานหลักฐานของคูความ     กําหนดสิทธิและพันธะของคูกรณีที่เกี่ยวของ    และในคดีที่
คณะลูกขุนเปนผูสอบสวน  จะทําหนาที่แนะนําสมาชิกในคณะลูกขุนเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย 
เพื่อช้ีขาดและตัดสินคําพิพากษา     ทั้งคดีทางแพงและทางอาญา     ตลอดจนบังคับคดีใหเปนไปตาม
คําพิพากษา  เชน
                อธิบดีผูพิพากษา   (ศาลแพง  ศาลอาญา  ศาลอุทธรณ)
                ผูพิพากษา

ฯลฯ
ยกเวน เสมียนศาล จัดอยูในรหัสอาชีพ  3432
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2429 ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
                ทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย  หรือเปนประธานในการดําเนินการพิจารณาคดี 
การรางพระราชบัญญัติ   คําสั่งและเอกสารทางกฎหมาย และสัญญาตาง ๆ  การแกปญหาทางกฎหมาย
ดานงานบุคคล    ธุรกิจและงานบริหาร   รวมถึงผูที่ทําหนาที่ในการชันสูตรศพ   เพื่อหาสาเหตุการตาย  
เชน
                ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย  (ยกเวน ทนายความและผูพิพากษา)
                ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
                พนักงานผูทําหนาที่ข้ึนทะเบียนหนังสือสัญญาและพินัยกรรม (Notary)
                ผูใชวิชาการในทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มิไดระบุไว  เชน  จาศาล
               เจาหนาที่ชันสูตรศพ (Coroner)  คือ  ผูที่ทําหนาที่ในการสืบสวนการตายโดยผิดปกติ

ฯลฯ

หมู    243 ผูเก็บหรือดูแลเอกสารหรือบันทึกสําคัญ  บรรณารักษและผูประกอบวิชาชีพ
ดานงานสนเทศที่เก่ียวของ

2431 ผูเก็บหรือดูแลเอกสารหรือบันทึกสําคัญ และภัณฑารักษ
                ทําหนาที่เก็บและรักษาเอกสารของทางราชการ  เอกสารทางประวัติศาสตร   ควบคุมดูแล
การจัดทําบัญชีรายชื่อ    ดัชนี    บรรณานุกรม   สําเนาไมโครฟลม   และสิ่งที่ชวยในการอางอิงอื่น ๆ  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนควาและอางอิง        รวมถึงการเก็บรวบรวมสิ่งของที่มีความสําคัญ
ทางดานศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร   ประวัติศาสตร   ในพิพิธภัณฑและหองแสดงงานศิลปะ  เชน
                ผูเก็บหรือดูแลเอกสารหรือบันทึกสําคัญ
                ภัณฑารักษ   (ผูดูแลหองแสดงงานศิลปะ  ผูดูแลพิพิธภัณฑ ฯลฯ)

ฯลฯ
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2432 บรรณารักษและผูประกอบวิชาชีพดานงานสนเทศที่เก่ียวของ
ทําหนาที่เก็บรวบรวมหนังสือ      วารสาร    วัสดุสิ่งพิมพและวัสดุที่บันทึกภาพและเสียง

อยางมีระบบ  ควบคุมดูแลการจัดหมูหนังสือ   การทําบัตรรายการ   การเก็บหนังสือเขาช้ัน  การใหยืม
และรับคืนหนังสือ   รวมทั้งการเรียกขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร  การใหบริการขอมูลทางธุรกิจและ
ทางวิชาการในระบบเครือขายขาวสารขอมูลตาง ๆ  เชน
                บรรณารักษ
                ผูใหขอมูลขาวสารงานบริการทางธุรกิจ
                ผูใหขอมูลขาวสารงานบริการทางวิชาการ

ฯลฯ

หมู     244 ผูประกอบวิชาชีพดานสังคมศาสตรและผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
2441 นักเศรษฐศาสตร

                ทําหนาที่ศึกษาวิจัย      ทํารายงานและวางแผนงาน     ในการแกปญหาทางดานเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับวิธีการผลิตและการตลาด      แนวโนมทางการคาในระดับประเทศและตางประเทศ     นโยบาย
ดานระบบการเงินงบประมาณ  ดานราคา  การจางงาน  รายได  ผลผลิตและการบริโภค แนะนําเกี่ยวกับ
นโยบายทางเศรษฐกิจ   โดยพิจารณาจากองคประกอบ   แนวโนมในอดีตและปจจุบัน  รวมทั้งรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจ          เพื่อใชเปนแนวทางในการใหคําแนะนําและแกไขปญหาดาน
เศรษฐกิจ  เชน
                  นักเศรษฐศาสตร  (นักเศรษฐศาสตรการเงิน  การคาระหวางประเทศ  แรงงาน  ภาษี  ฯลฯ)
                นักวิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตร 

ฯลฯ
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2442 นักสังคมวิทยา  นักมนุษยวิทยาและผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
                ทําหนาที่วิจัยเกี่ยวกับตนกําเนิด พัฒนาการ โครงสราง รูปแบบทางสังคมและวิวัฒนาการ
ของมนุษย  โดยศึกษาจากขนบธรรมเนียม ประเพณี  โบราณวัตถุ  และซากปรักหักพังที่ขุดคนไดจาก
อดีต  เชน  วัด  วิหาร  เครื่องมือ  ถวยชาม  เหรียญ อาวุธ  รูปปน  เพื่อสืบคนและอธิบายโครงสรางทาง
สังคมของชุมชนตาง ๆ     รวมทั้งการพึ่งพาอาศัยกันระหวางสภาพแวดลอม     เงื่อนไขทางธรรมชาติ   
และกิจกรรมตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมเขาดวยกัน  เชน
                นักสังคมวิทยา
                นักมนุษยวิทยา
                นักโบราณคดี
                นักชาติพันธุวิทยา
                นักภูมิศาสตร

ฯลฯ

2443 นักปรัชญา  นักประวัติศาสตรและนักรัฐศาสตร
                ทําหนาที่วิจัยเกี่ยวกับเหตุการณในอดีตหรือปจจุบัน     ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทาง
ประวัติศาสตร   บันทึกขอมูลเกี่ยวกับเวลา    สถานที่   และลําดับเหตุการณที่เกิดข้ึน    รวมถึงการศึกษา
ถึงความสัมพันธระหวางสถาบันการเมือง   ระบบพรรคการเมือง   กฎหมาย     ความสัมพันธระหวาง
ประเทศและวิจัยปรัชญาทางการเมือง  นําเสนอผลการศึกษาและขอสรุปตอสาธารณชนหรือใหรัฐบาล   
พรรคการเมืองหรือองคกรตาง ๆ   รวมทั้งบุคคลที่สนใจไดนําไปใช  เชน
                นักปรัชญา
                   นักประวัติศาสตร (นักประวัติศาสตรดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม)
                   นักรัฐศาสตร (นักรัฐศาสตรดานการเมือง  การปกครอง)

ฯลฯ
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2444 นักภาษาศาสตร  นักแปลและลาม
                ทําหนาที่ศึกษาตนกําเนิด   การพัฒนาการและโครงสรางภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม  
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาโบราณที่เปนตนกําเนิดของภาษาตาง ๆ        และวิวัฒนาการของคํา 
รูปแบบไวยากรณและภาษา  ความสัมพันธของรากศัพทและจัดทําระบบการจําแนกประเภทของภาษา  
ไวยากรณ  พจนานุกรม    รวมถึงการแปลคําพูดหรือขอความจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง  เชน

นักภาษาศาสตร
นักนิรุกติศาสตร
นักแปล
ลาม
นักพจนานุกรม

ฯลฯ
ยกเวน บรรณาธิการ จัดอยูในรหัสอาชีพ  2451

2445 นักจิตวิทยา
                ทําหนาที่วิจัยและศึกษาพฤติกรรมของมนุษย  เพื่อวัดคานิสัยทางจิตใจและรางกาย  เชน
เชาวปญญา  ความฉลาด  ความสามารถ   ทัศนคติ   ศักยภาพ ฯลฯ   ประเมินผลและใหคําแนะนําทั้ง
รายบุคคลและเปนกลุม     เพื่อทําการบําบัดรักษาและปองกันความผิดปกติทางจิตใจและบุคลิกภาพ  
รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบทางพันธุกรรม   สังคม    อาชีพ และองคประกอบอื่น ๆ   เพื่อแนะนําวิธี
แกไขปญหาและติดตามผล เชน
                นักจิตวิทยา

ฯลฯ
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2446 ผูประกอบวิชาชีพดานงานสังคมสงเคราะห
                ทําหนาที่ชวยเหลือแตละบุคคลและครอบครัว ในการแกปญหาดานสังคมและสวนบุคคล  
โดยใหคําปรึกษาแนะนําและวิธีการแกปญหา   ใหความชวยเหลือทางดานการเงิน   การรักษาพยาบาล 
การไปเยี่ยมเยียนในสถานที่ตาง ๆ  เชน  โรงพยาบาล  สถานสงเคราะห  ชุมชนตาง ๆ  การชวยเหลือ
ผูทุพพลภาพทางรางกายหรือจิตใจ    วางแผน   ประเมินผล   ปรับปรุงและพัฒนาการ  ใหบริการดาน
สวัสดิการตาง ๆ      รวมถึงการอบรมใหแกผูไดรับทัณฑบน     การรับเด็กเขาอยูในสถานสงเคราะห
การจัดหางานอาชีพใหชุมชน    การสงเสริมสวัสดิการและการจัดงานบันเทิง    เพื่อใหบุคคลเหลาน้ี
สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมได  เชน
                นักสังคมสงเคราะหทั่วไป
                  นักสังคมสงเคราะหเช่ียวชาญเฉพาะดาน  (นักสังคมสงเคราะหบริการชวยเหลือทางดาน
                                                 ปญหาครอบครัว  คนพิการ  ที่อยูอาศัย

               และการบริการชุมชน)
                เจาหนาที่สวัสดิการสังคม
                เจาหนาที่ทัณฑบน
                เจาหนาที่คุมประพฤติ
                   ผูปกครองสถานสงเคราะห    (ผูปกครองประจําบาน)

ฯลฯ
ยกเวน ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห

จัดอยูในรหัสอาชีพ  3460
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสังคม

จัดอยูในรหัสอาชีพ  3460
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หมู  245 นักเขียน  และศิลปนดานสรางสรรคหรือศิลปนดานการแสดงสาขาตาง ๆ
2451 นักประพันธ  นักหนังสือพิมพและนักเขียนอ่ืน ๆ

                ทําหนาที่ประพันธผลงานเชิงวรรณกรรมตาง ๆ   เพื่อจัดพิมพหรือนําเสนอในรูปของละคร
เขียนสคริปตและบทภาพยนตร   หรือวิทยุ     สําหรับการผลิตละครเวที     ภาพยนตร     วิทยุ   โทรทัศน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขาวและเรื่องตาง ๆ          ทําการสัมภาษณนักการเมืองและบุคคลตาง ๆ
คัดเลือก    ปรับปรุง    แกไขและเรียบเรียงบทความตาง ๆ     เพื่อเผยแพรในหนังสือพิมพและวารสาร
รวมทั้งการเขียนบทโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายสินคาหรือบริการตาง ๆ  เชน
                นักประพันธ
                นักหนังสือพิมพ
                นักขาว
                บรรณาธิการและบรรณาธิการผูชวย
                นักเขียนคําโฆษณา
                นักเขียนบทประชาสัมพันธ
                   นักเขียน (ทางดานวิชาการ  สารคดี  เรื่องสั้น  นวนิยาย  บทละคร กวี  ฯลฯ)
                  นักวิจารณ (เขียนวิจารณในสิ่งตีพิมพ   หรือวิจารณทางวิทยุ  โทรทัศน  

 เชน  วิจารณภาพยนตร  ขาวกีฬา ฯลฯ)
                ผูเขียนบทภาพยนตร และโทรทัศน

ฯลฯ

2452 ชางแกะสลัก  ชางปน  ชางหลอ  ชางวาดภาพและชางศิลปะอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
                ทําหนาที่คิดสรางสรรคงานศิลปะดานการแกะสลัก     งานปน   งานหลอ    งานวาดรูป 
การวาดภาพระบายสีเหมือนจริง  วาดภาพการตูนลอเลียน  การออกแบบและวาดภาพประกอบหนังสือ  
นิตยสาร    รวมถึงการซอมแซมบูรณะภาพวาด    ศิลปะวัตถุตาง ๆ   และการวาดภาพจําลอง    ยอสวน
ขนาดสิ่งของใหเล็กลง  เชน
                ชางเขียนภาพสีนํ้ามันและสีนํ้า
                ชางเขียนภาพโฆษณา  ปายโฆษณา
                ชางเขียนภาพนิตยสาร
                ชางเขียนภาพการตูน  การตูนลอเลียน
                ชางปน  แกะสลัก หรือสรางหุนจําลอง
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                ชางหลอพระ
ชางแกะตัวหนังตะลุง
ชางปดทองพระ
ชางหลอหุนข้ีผ้ึง
ชางแกะสลักหุนข้ีผ้ึง
ชางแกะสลักชอฟาใบระกา

                ชางเขียนลายไทย ลายรดนํ้า เขียนลายถวยชาม
                ชางถมไทย
                ชางทําภาพพิมพงานศิลปะ
                ชางบูรณะภาพวาด
                ชางวาดรูป  วาดภาพเหมือน
                ประติมากร

ฯลฯ
ยกเวน มัณฑนากรและนักออกแบบเชิงพาณิชย  (นักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

                                   จัดอยูในรหัสอาชีพ  3471

2453 นักประพันธเพลง  นักดนตรีและนักรอง
                ทําหนาที่คิดสรางสรรคประพันธและดัดแปลงบทเพลงตาง ๆ  การเรียบเรียงดนตรีแสดง
ดนตรีเปนกลุม    การเลนดนตรีทั้งการแสดงเดี่ยว  หรือแสดงรวมในวง    และการรองเพลงเดี่ยวหรือ
รองประสานเสียง   เชน
                นักประพันธเพลง-ดนตรี
                ผูเรียบเรียงเสียงประสาน
                วาทยากรวงออเคสตรา
                วาทยากรวงประสานเสียง
                ผูควบคุมวงดนตรี
                นักดนตรี              (เครื่องดนตรีทุกชนิด)
                   นักรอง  นักรองประสานเสียง  

นักรองเพลงพื้นบาน  (หมอลํา เพลงฉอย ฯลฯ)

ฯลฯ
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                  ยกเวน ผูนําวงดนตรี จัดอยูในรหัสอาชีพ  3473
นักดนตรี  นักรองและนักเตนรําตามถนน ไนตคลับ    

จัดอยูในรหัสอาชีพ  3473

2454 นักประดิษฐทาเตนและนักเตนรํา
                ทําหนาที่คิดสรางสรรคทาเตนรําตาง ๆ  ซึ่งมักเปนการเสนอเรื่องราวความคิด หรืออารมณ 
โดยใชรูปแบบของการเตนรํา   การเคลื่อนไหวและทาทางตาง ๆ   รวมถึงแสดงการเตนรําเดี่ยวหรือกับ
คูเตน เชน
                นักประดิษฐทาเตน
                นักเตนรํา
                นักเตนบัลเลต
                นักลีลาศ
                ผูฝกสอนเตนรําและฟอนรําอื่น ๆ

ฯลฯ
              ยกเวน นักเตนรําในไนตคลับ จัดอยูในรหัสอาชีพ   3473

2455 นักแสดงและผูกํากับภาพยนตร  ละครและงานสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
                ทําหนาที่แสดง หรือกํากับภาพยนตร    การผลิตรายการตาง ๆ    ทางโทรทัศน   วิทยุ หรือ
การแสดงบนเวที  การแนะนํานักแสดงเกี่ยวกับวิธีการและกํากับการแสดง  เลาเรื่องหรืออานออกเสียง
งานวรรณกรรมตาง ๆ    เพื่อใหความรูหรือความบันเทิงแกผูฟง     รวมทั้งเปนผูคัดเลือกนักแสดงและ
กําหนดเครื่องแตงกายของนักแสดง   การออกแบบฉาก    การออกระบบแสงหรือเสียง  เชน
                นักแสดง

นักแสดงอื่น ๆ   (ลิเก  โขน  อุปรากรจีน  มโนราห  ฯลฯ)
                ผูกํากับการแสดง (ภาพยนตร  โทรทัศน)
                ผูกํากับรายการ  (วิทยุ  โทรทัศน)
                ผูกํากับละครเวที
                นักเลาเรื่องทางวิทยุ หรือ โทรทัศน

คนเชิดหนังตะลุง  หนังใหญ  หุนกระบอก  ฯลฯ
ฯลฯ
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                   ยกเวน ผูประกาศทางวิทยุ โทรทัศน   จัดอยูในรหัสอาชีพ  3472
นักพากษ   จัดอยูในรหัสอาชีพ  3472
ตัวตลก   จัดอยูในรหัสอาชีพ  3474

หมู  246 ผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับศาสนา
2460 ผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับศาสนา

                ทําหนาที่เปนผูดําเนินการกระทําเกี่ยวกับประเพณี  วิถีปฏิบัติ  และความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์
เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาและการบูชา  ใหคําแนะนําทางดานจิตวิญญาณและจริยธรรมตามศาสนา
ที่นับถือ  รวมถึงการเผยแพรหลักคําสอนทางศาสนา  ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ  เปนประธานใน
การประกาศทางศาสนา  เชน  พิธีเกี่ยวกับการสรางหรือการไถบาป   การลางบาป  พิธีบวงสรวงเทพเจา
รวมทั้งการเฉลิมฉลองและดําเนินพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับการเขารีต  เชน
                บอนซ   (Bonze)
                อิหมาม  (Imam)
                พระในศาสนา
                พราหมณ
                นักบวช  (ผูถือพรหมจรรย, พระ)
                ชี
                ปูจารี   (Poojari)
                รับไบ  (นักบวชในศาสนายิว)
                นักบวช  นักพรต
                อนุศาสนาจารย
                มิสช่ันเนอรี่   (ผูเผยแพรศาสนา)

ฯลฯ
ยกเวน ผูสอนคําสอนของพระเยซู จัดอยูในรหัสอาชีพ  3480

คนทําขวัญนาค  คนทําพิธีกงเต็ก  คนทําพิธีตั้งศาลพระภูมิ
จัดอยูในรหัสอาชีพ  3480

พระสงฆ   สามเณรและชีในพุทธศาสนา   รวมทั้งนักบวชในศาสนาอื่นซึ่งมิไดรับคาจาง
หรือเงินเดือนในการประกอบภารกิจทางศาสนา   ไมถือวาเปนผูประกอบอาชีพ
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ประเภทอาชีพท่ี 3   ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ และผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของ
หมวด  31 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร
หมู       311 ชางเทคนิคทางดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร

3111 ชางเทคนิคทางดานเคมีและวิทยาศาสตรกายภาพ
ทําหนาที่ทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการคนควาวิจัยดานเคมี  ฟสิกส  ธรณีวิทยา  อุตุนิยมวิทยาและ

ดาราศาสตร   ตลอดจนการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม  การแพทย  การทหารและการประยุกตใชงาน
ของผลการคนควาวิจัยตาง ๆ โดยทําการเก็บรวบรวมตัวอยาง  ชวยเหลือในการออกแบบ  จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณและดําเนินการทดลอง   ทดสอบและวิเคราะหตาง  ๆ      รวมถึงการบํารุงรักษาและซอมแซม
อุปกรณคนควาวิจัย   เชน

เจาหนาที่เทคนิคทางเคมี     
เจาหนาที่เทคนิคทางฟสิกส     
ชางเทคนิคสาขาธรณีวิทยา     
ชางเทคนิคสาขาอุตุนิยมวิทยา     
ชางเทคนิคสาขาดาราศาสตร     
ชางเทคนิคสาขาสมุทรศาสตร     

 ฯลฯ

3112 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมโยธา
ทําหนาที่ทางเทคนิคที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา  โดยเปนตัวแทนหรือชวยเหลือสถาปนิกและ

 วิศวกรโยธา ในการทดสอบสภาพดินและวัสดุกอสรางของสิ่งปลูกสรางและโครงสรางอ่ืน ๆ    รวมทั้ง
การออกแบบกอสราง  การดําเนินงาน  การบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งปลูกสราง  เชน  ถนน  สะพาน  
เขื่อนเก็บน้ํา  ฯลฯ   เพ่ือใหแนใจวาการกอสรางไดดําเนินการไปตามขอกําหนดในการออกแบบและ
รักษามาตรฐานของวัสดุและฝมือการกอสราง   ฯลฯ

ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา  (ชางเทคนิควิศวกรรมโครงสราง  การสุขาภิบาล  การกอสราง
       อาคาร  การกอสรางถนน  การกอสรางสนามบิน  ชลประทาน
       ฯลฯ)

ชางเทคนิคผูชวยงานทุกดานของวิศวกรโยธา
ชางเทคนิคการสํารวจ

ฯลฯ
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ยกเวน นักสํารวจเชิงปริมาณ จัดอยูในรหัสอาชีพ  2149
นักสํารวจทางทะเล จัดอยูในรหัสอาชีพ  3115

3113 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ทําหนาที่ในการสนับสนุนทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการคนควาวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรม

ไฟฟา      รวมทั้งการออกแบบและควบคุมการผลิต     การติดต้ังอุปกรณและวงจรไฟฟา     การใชงาน  
การบํารุงรักษาและซอมแซมระบบอุปกรณไฟฟา   เชน

ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา  (การออกแบบอุปกรณไฟฟา   สายสงไฟฟากําลัง   
      การผลิตพลังงานไฟฟา  ฯลฯ)

ฯลฯ
ยกเวน ชางเครื่อง    ชางซอมอุปกรณไฟฟากําลัง จัดอยูในรหัสอาชีพ  7241

ชางประกอบอุปกรณไฟฟา จัดอยูในรหัสอาชีพ  8282
 

3114 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ทําหนาที่ใหการสนับสนุนทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการคนควาวิจัยและพัฒนาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณโทรคมนาคม   รวมทั้งการออกแบบและควบคุมการผลิต  การใชงาน  
การบํารุงรักษาและซอมแซม  ฯลฯ   เพ่ือใหมั่นใจในประสิทธิภาพการใชงาน   เชน

ชางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (การออกแบบฮารดแวรคอมพิวเตอร  เซมิคอนดัคเตอร
  ฯลฯ)

ชางเทคนิควิศวกรรมโทรคมนาคม  (การบิน  เรดาร  วิทยุ  โทรเลข  โทรศัพท  โทรทัศน
 ระบบสัญญาณ  ฯลฯ)

ยกเวน ชางเครื่อง   ชางซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จัดอยูในรหัสอาชีพ  7243
ชางประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จัดอยูในรหัสอาชีพ  8283
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3115 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
ทําหนาที่ใหการสนับสนุนทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการคนควาวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรตาง ๆ

รวมทั้งการออกแบบสําหรับการผลิต    การควบคุมกํากับดูแลทางเทคนิคสําหรับการผลิต    การทดสอบ
ตนแบบ  การติดต้ังอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  การใชงาน  การบํารุงรักษาและการซอมแซม
เครื่องจักรและอุปกรณการติดต้ัง      รวมถึงการใชเทคนิคเพ่ืองานสํารวจทางทะเลที่เกี่ยวกับทองเรือ   
เครื่องมือ   อุปกรณและสินคา   เชน

ชางเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล
ชางเทคนิควิศวกรรมเครื่องจักรและเครื่องมือ
ชางเทคนิควิศวกรรมการบิน
ชางเทคนิควิศวกรรมอุปกรณเรือ
ชางเทคนิควิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร
ชางเทคนิควิศวกรรมการตอเรือ
ชางเทคนิควิศวกรรมรถยนต
ชางเทคนิควิศวกรรมการเกษตร
ชางเทคนิควิศวกรรมความรอน  การระบายอากาศและการทําความเย็น
ชางเทคนิคเครื่องจักรไอน้ํา
นักสํารวจทางทะเล

ฯลฯ
ยกเวน ชางเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรม จัดอยูในรหัสอาชีพ  7233

ชางประกอบเครื่องจักร จัดอยูในรหัสอาชีพ  8281
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3116 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมเคมี
ทําหนาที่ใหการสนับสนุนทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการคนควาวิจัยและพัฒนากระบวนการ

ทางอุตสาหกรรม   เคมี     ออกแบบและเตรียมการวางผังโรงงานเคมีภัณฑตามรายละเอียดที่กําหนด   
การทดสอบตนแบบ   รวมทั้งการติดต้ัง  การปฏิบัติการ  การบํารุงรักษาและซอมแซมโรงงานเคมีภัณฑ
และใหความชวยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณลักษณะในเชิงเทคนิคของวัสดุ     ผลิตภัณฑและ
กระบวนการตาง ๆ   เชน

ชางเทคนิควิศวกรรมเคมี
ชางเทคนิควิศวกรรมปโตรเลียม
ชางเทคนิควิศวกรรมการผลิตพลังงานปรมาณู
ชางเทคนิควิศวกรรมการทําพลาสติก

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องผสมสารเคมีและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

จัดอยูในรหัสอาชีพ  8151 
พนักงานเตาเผากระบวนการทางเคมีและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

จัดอยูในรหัสอาชีพ  8152 

3117 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา
ทําหนาที่ใหการสนับสนุนทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการคนควาวิจัย   เพ่ือพัฒนาและควบคุม

วิธีการผลิตแร  น้ํามันและกาซธรรมชาติ   รวมถึงการสํารวจขุดเจาะ  การทดสอบตนแบบ  การสํารวจ
ในเชิงธรณีวิทยาและการสรางแผนที่     การออกแบบและการวางผังระบบตาง  ๆ     การกอสราง   
การขนสงและสถานที่เก็บรักษาแร    น้ํามันและกาซธรรมชาติ    อุปกรณติดต้ัง     การทําเหมือง  
โรงงานถลุงแร   การบํารุงรักษาและซอมแซมเหมืองแร   เชน

ชางเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร     (ถานหิน  น้ํามันปโตรเลียมและกาซ เพชร ฯลฯ)
ชางเทคนิควิศวกรรมโลหะ         (การหลอและสกัดโลหะ)
ชางซีเมนตหลุม                      (บอน้ํามันปโตรเลียมและกาซ)

 ชางเทคนิคการวางระเบิด           (บอน้ํามันปโตรเลียมและกาซ)
ชางเทคนิคควบคุมหรือกําจัดกรด  (บอน้ํามันปโตรเลียมและกาซ)

ฯลฯ
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ยกเวน ผูปฏิบัติงานในเหมืองแรและเหมืองหิน จัดอยูในรหัสอาชีพ  7111
พนักงานเครื่องขุดเจาะเหมืองแร จัดอยูในรหัสอาชีพ  8111

 
3118 ชางเขียนแบบสาขาตาง ๆ

ทําหนาที่จัดเตรียมและแกไขแบบเขียนทางเทคนิคที่ใชในการปฏิบัติงานจากภาพสเก็ตตาง ๆ 
ที่ออกแบบโดยวิศวกรและผูออกแบบสําหรับใชในการผลิต   การสรางและการติดต้ังเครื่องจักรและ
อุปกรณ   หรือสําหรับการกอสราง  ดัดแปลง  บํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งปลูกสราง   การคัดลอกแผนที่
โดยใชอุปกรณวัดแบบสเตริโอในการวัดขอมูลแผนที่   เพ่ือใชในการเตรียมและแกไขแผนที่ความสูง  
แผนที่ตารางน้ํา   แผนที่สาธารณูปโภคและแผนที่สําคัญอ่ืน ๆ   และคัดลอกแบบเขียนและภาพแสดง
ตาง ๆ ลงบนแผน  แมพิมพ  หรือโลหะสําหรับการพิมพ   เชน

ชางเขียนแบบทั่วไป
ชางเขียนแบบสถาปตยกรรม
ชางเขียนแบบแผนที่
ชางเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
ชางเขียนแบบวิศวกรรมการบิน
ชางเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา
ชางเขียนแบบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ชางเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ชางเขียนแบบธรณีวิทยา
ชางเขียนภาพแสดงแบบเชิงเทคนิค
ชางเขียนแบบโครงสราง
ชางเขียนแบบเรือ
ชางคัดลอกแบบ
ชางเขียนแบบอ่ืน ๆ ที่มิไดระบุไว

ฯลฯ
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3119 ชางเทคนิคทางดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
ทําหนาที่ทางเทคนิคที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต   การรวบรวมขอมูลและการชวยเหลือ

ในเรื่องการวางแผนการผลิตและการควบคุมการทํางาน     การใชบุคลากร  วัสดุ   อุปกรณ   และการจัด
ผังโรงงานใหปลอดภัยและประหยัด      รวมทั้งใหคําแนะนําทางเทคโนโลยีของวัสดุอุปกรณตาง  ๆ  
ในกระบวนการผลิต  เชน

ชางเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ
ชางเทคนิควิศวกรรมดานความปลอดภัย
ชางเทคนิควิศวกรรมควบคุมประสิทธิภาพ
ชางเทคนิควิศวกรรมการผลิต
ชางเทคนิควิศวกรรมเครื่องปนดินเผา  เครื่องแกวและเซรามิก
ชางเทคนิคการสํารวจเชิงปริมาณ
ชางเทคนิควิศวกรรมประเมินราคา

ฯลฯ
ยกเวน วิศวกรการผลิต จัดอยูในรหัสอาชีพ  2149

วิศวกรดานเวลาและการเคลื่อนที่ จัดอยูในรหัสอาชีพ  2149
นักสํารวจเชิงปริมาณ จัดอยูในรหัสอาชีพ  2149

หมู    312   ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร
3121 ผูชวยงานดานคอมพิวเตอร

ทําหนาที่ใหความชวยเหลือแกผูใชระบบไมโครคอมพิวเตอรและระบบซอฟตแวรมาตรฐาน
เมื่อทําการติดต้ังและเมื่อมีปญหาตาง  ๆ  เกิดขึ้น     ทําการติดต้ังโปรแกรมใหมลงในอุปกรณฮารดแวร 
ติดต้ังอุปกรณตอพวงใหมและบํารุงรักษา     ปรับปรุงใหทันสมัยสําหรับโปรแกรมที่ใชงานอยู    โดย
การแกไขและปรับปรุงโปรแกรมเหลานั้น   ภายใตการแนะนําของผูประกอบวิชาชีพดานคอมพิวเตอร
เชน

ผูชวยงานคอมพิวเตอรดานการเขียนโปรแกรม     
ผูชวยงานคอมพิวเตอรดานการวิเคราะหระบบ     
ผูชวยงานคอมพิวเตอรดานการบริการผูใชระบบ
ผูชวยงานคอมพิวเตอรดานการสื่อสาร     

ฯลฯ
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ยกเวน ชางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จัดอยูในรหัสอาชีพ  3114
ชางเครื่อง  ชางซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  คอมพิวเตอร

จัดอยูในรหัสอาชีพ  7243

3122 ผูปฏิบัติการอุปกรณคอมพิวเตอร
ทําหนาที่ควบคุมอุปกรณตอพวงและอุปกรณที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับบันทึก

เก็บรักษา   ถายทอดและประมวลผลขอมูล     สําหรับแสดงขอมูลเปนตัวอักษร    ตัวเลขหรือเสนกราฟ
ลงบนจอแสดงผล   กระดาษหรือแผนฟลม   ตามคําขอของผูใชบริการ  โดยใสเทปบันทึกแมเหล็กและ
แผนดิสกบรรจุขอมูล  ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถอานได  รวมทั้งทําการสํารองขอมูล  เชน

พนักงานปฏิบัติการอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร     
พนักงานปฏิบัติการอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร  ประเภทเครื่องพิมพความเร็วสูง     
เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร

ฯลฯ
ยกเวน ชางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จัดอยูในรหัสอาชีพ  3114

ชางเครื่อง  ชางซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  คอมพิวเตอร
จัดอยูในรหัสอาชีพ  7243

3123 ผูควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม
ทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานของหุนยนต    ต้ังโปรแกรมหรือปรับปรุงโปรแกรมใหม

ใหกับหุนยนต   เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดภายในขีดความสามารถของหุนยนต     และสามารถ
ปรับปรุงแกไขการทํางานของหุนยนตได  ในกรณีที่หุนยนตเสียไมสามารถปฏิบัติงานได   เชน

ผูควบคุมหุนยนต     
ชางเทคนิคหุนยนต     

ฯลฯ
ยกเวน วิศวกรหุนยนต         จัดอยูในรหัสอาชีพ   2149     

ชางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จัดอยูในรหัสอาชีพ   3114
ผูปฏิบัติงานควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม จัดอยูในรหัสอาชีพ   8172
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หมู    313   ผูปฏิบัติการอุปกรณท่ีใชในดานทัศนศาสตรและอิเล็กทรอนิกส
3131 ชางถายภาพและผูปฏิบัติการอุปกรณบันทึกภาพและเสียง

ทําหนาที่ถายภาพของบุคคลหรือกลุมบุคคลตาง  ๆ  สําหรับงานโฆษณาหรือวัตถุประสงค
อ่ืน ๆ   เชน   งานดานพาณิชยกรรม   อุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร   และใชเปนภาพแสดงประกอบ
เรื่องราวและบทความตาง ๆ ในหนังสือพิมพ   นิตยสารและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ   รวมถึงควบคุมการทํางาน
ของกลองถายภาพยนตร  วีดิโอ  แผนเสียง  เทปบันทึกเสียง  แผนดิสกดิจิตัลและกลองชนิดพิเศษอ่ืน ๆ
ที่ใชสําหรับการบันทึกภาพและเสียง  การตัดตอและเรียบเรียงภาพ  เพ่ือสรางผลงานทางดานภาพและ
เสียง   เชน

ชางถายภาพทั่วไป     
ชางถายภาพบุคคล     
ชางถายภาพโฆษณา     
ชางถายภาพขาว     
พนักงานควบคุมกลองถายภาพยนตร
พนักงานควบคุมอุปกรณหองบันทึกเทปโทรทัศน
พนักงานควบคุมกลองถายโทรทัศน
พนักงานควบคุมอุปกรณการบันทึกเสียง
พนักงานควบคุมอุปกรณวิทยุ และโทรทัศน
พนักงานตัดตอและลําดับภาพ
ชางถายภาพยนตร
ชางถายภาพอ่ืน ๆ  ซ่ึงมิไดระบุไว

ฯลฯ
ยกเวน ชางเครื่อง  ชางซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จัดอยูในรหัสอาชีพ  7243

ชางทําและซอมกลองถายรูป จัดอยูในรหัสอาชีพ  7311
ชางถายภาพบล็อกแมพิมพ จัดอยูในรหัสอาชีพ  7343
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3132 ผูปฏิบัติการอุปกรณการแพรภาพกระจายเสียงและโทรคมนาคม
ทําหนาที่ควบคุมการทํางานดานเทคนิคของอุปกรณการสงและแพรภาพกระจายเสียง  และ

ระบบสัญญาณดาวเทียมสําหรับรายการวิทยุและโทรทัศน  จากรายการที่บันทึกไวลวงหนาหรือภาพและ
เสียงของรายการสด   ควบคุมการฉายภาพยนตรและควบคุมระบบการสื่อสารทางวิทยุ   การบริการดาน
ดาวเทียมและระบบมัลติเพล็กส  ทั้งบนบก  ทะเลและในอากาศยาน   เชน

พนักงานควบคุมอุปกรณกระจายเสียงวิทยุ     
พนักงานประจําสถานีวิทยุกระจายเสียง    
พนักงานควบคุมอุปกรณการสงสัญญาณโทรทัศน     
พนักงานประจําสถานีโทรทัศน     
พนักงานควบคุมอุปกรณโทรคมนาคม     
พนักงานคุมเครื่องเรดารและโทรคมนาคม     
พนักงานโทรเลข     
พนักงานโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่มิไดระบุไว     
พนักงานวิทยุประจําเรือ     
พนักงานวิทยุประจําเครื่องบิน  อากาศยาน     
พนักงานควบคุมเครื่องรับและสงวิทยุ  โทรศัพท  และโทรเลข
พนักงานควบคุมอุปกรณฉายภาพยนตร

ฯลฯ
ยกเวน ชางเทคนิควิศวกรรมโทรคมนาคม จัดอยูในรหัสอาชีพ  3114

ชางเครื่อง  ชางซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จัดอยูในรหัสอาชีพ  7243
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3133 ผูปฏิบัติการอุปกรณทางการแพทย
ทําหนาที่ควบคุมอุปกรณทางเทคนิคตาง  ๆ  ที่ใชสําหรับการวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาโรค

และความผิดปกติของระบบประสาทและอวัยวะตาง ๆ  หรือปฏิบัติงานในดานอุปกรณคลื่นวิทยุ  หรือ
การวางยาสลบ   รวมถึงการบํารุงรักษาอุปกรณเทคนิคตาง ๆ   เชน

พนักงานควบคุมอุปกรณตรวจวัดหัวใจดวยคลื่นไฟฟา     
พนักงานควบคุมอุปกรณเอกซเรยทางการแพทย     
พนักงานควบคุมอุปกรณตรวจวัดแบบสแกนนิ่ง     
พนักงานควบคุมเครื่องตรวจหัวใจและสมอง
พนักงานควบคุมอุปกรณในการตรวจวัดสายตา
พนักงานควบคุมอุปกรณเครื่องจับภาพคอมพิวเตอร (อัลตราซาวนด)

ฯลฯ
ยกเวน ชางเครื่อง  ชางซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  คอมพิวเตอร

จัดอยูในรหัสอาชีพ  7243

3139 ผูปฏิบัติการอุปกรณท่ีใชในดานทัศนศาสตรและอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
(ในรหัสอาชีพนี้   ครอบคลุมผูปฏิบัติการอุปกรณที่ใชในดานทัศนศาสตรและอิเล็กทรอนิกส

ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในหมวด 313  ผูปฏิบัติการอุปกรณที่ใชในดานทัศนศาสตรและอิเล็กทรอนิกส)

หมู    314   ผูควบคุมและชางเทคนิคประจําเรือและอากาศยาน
3141 วิศวกรหรือชางเครื่องประจําเรือ

ทําหนาที่ควบคุมและเขารวมปฏิบัติการ  กํากับดูแลทางเทคนิคในการติดต้ัง  การบํารุงรักษา
และซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณเครื่องกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ บนเรือ
รวมถึงการสั่งซ้ือเชื้อเพลิงและสิ่งของพัสดุอ่ืน  ๆ   ที่จําเปนสําหรับหองเครื่องยนต     และทําการรักษา
บันทึกประวัติของการปฏิบัติการ   เชน

วิศวกรหรือชางเครื่องประจําเรือ
ตนกลเรือ
นายชางใหญทางวิศวกรรม (เรือ)

ฯลฯ
ยกเวน วิศวกรเครื่องกลเรือ        จัดอยูในรหัสอาชีพ  2145     



95

รหัสอาชีพ รายการ
ISCO-88

3142 เจาหนาท่ีประจําหองบังคับการเรือและผูนํารอง
ทําหนาที่ควบคุมและนํารองเรือหรือยานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  ทั้งในทะเลและรองน้ํา

บนบก   ในหองบังคับการเรือและสะพานสังเกตการณการเดินเรือ   และตองมีความสามารถพิเศษใน
การนํารองเรือเขาสูทาและออกจากทา   ผานรองน้ําและชองแคบตาง  ๆ    รวมถึงการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมเรือ  และปฏิบัติตามกฎขอบังคับตาง ๆ เพ่ือความปลอดภัยของลูกเรือและผูโดยสาร  ตลอดจน
การจัดซ้ือพัสดุเครื่องใชสําหรับคลังเก็บของเรือ  การจัดจางลูกเรือ  การเก็บรักษาบันทึกการปฏิบัติการ
ตาง ๆ  และการขนถายสินคาลงและขึ้นจากเรือ   เชน

ผูบังคับการเรือ    
ผูบังคับการเรือทะเล    
ผูบังคับการเรือในลําน้ํา    
ผูบังคับการเรือยอชต
กัปตันเรือเดินทะเล    
ผูนํารอง    
ตนเรือ  ตนหนเรือ

ฯลฯ
ยกเวน กลาสีเรือ  ลูกเรือ จัดอยูในรหัสอาชีพ  8340

3143 นักบินและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่บินและนํารองอากาศยานใหเปนไปตามขั้นตอนของแผนการบิน    ควบคุม

การปฏิบัติงานของอุปกรณเครื่องกล   ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   เพ่ือนํารองอากาศยานสําหรับ
รับสงผูโดยสาร  ไปรษณียภัณฑและสินคา  รวมทั้งปฏิบัติหนาที่การงานตาง ๆ  กอนการบินขึ้น
และในระหวางการบิน   เชน

ตนหนการบิน     
นักบินทั่วไป     
นักบินผูชวย     
นักบินพิเศษ     
วิศวกรหรือชางเครื่องประจําเครื่องบิน     
 นักบินและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ

ฯลฯ

ยกเวน ครูสอนการบิน  จัดอยูในรหัสอาชีพ  3340     
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3144 ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทําหนาที่กํากับและควบคุมอากาศยานที่บินเขาสูและบินขึ้นจากสนามบิน  รวมถึงอากาศยาน

ที่บินอยูในนานฟาที่กําหนด  โดยใชวิทยุ  ระบบเรดารและไฟแสงสวาง  และใหขอมูลแกทีมนักบินและ
เจาหนาที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ   แผนการบินและสภาพจราจรทางอากาศ    รวมถึงการตรวจสอบและ
อนุมัติการบินและแกไขปญหาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  ดําเนินการคนหาและกูภัย   เชน

พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ     
พนักงานอํานวยการบิน

ฯลฯ

3145 ชางเทคนิคดานความปลอดภัยสําหรับการจราจรทางอากาศ
ทําหนาที่ทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับการออกแบบ   การพัฒนา   การติดต้ัง   การปฏิบัติการ  

การบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องกลอิเล็กทรอนิกสของระบบควบคุม
การจราจรทางอากาศและระบบการนํารองทางอากาศ   รวมทั้งใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคใน
การออกแบบแผนผังวงจรอินเตอรเฟสจําเพาะของระบบนํารอง  ระบบตรวจจับและติดตามอากาศยาน
เชน

ชางเทคนิคดานความปลอดภัยสําหรับการจราจรทางอากาศ     
ฯลฯ

ยกเวน ชางเครื่องและชางปรับเครื่องยนตของอากาศยาน (เครื่องบิน)
จัดอยูในรหัสอาชีพ 7232    

หมู    315   ผูตรวจสอบดานความปลอดภัยและคุณภาพ
3151 ผูตรวจสอบอาคาร  สิ่งปลูกสรางและอัคคีภัย

ทําหนาที่ในการตรวจสอบอาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรมและสิ่งปลูกสรางตาง  ๆ
ในระหวางและหลังจากการกอสรางเสร็จส้ิน    เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมายวาดวย
การกอสรางอาคารตาง ๆ   ใหคําแนะนําในการติดต้ังอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมและระบบฉีดพนน้ํา
ดับไฟ   รวมถึงทําการสอบสวนสถานที่เกิดเพลิงไหม  เพ่ือหาสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย   เชน

ผูตรวจสอบอาคารสิ่งปลูกสราง     
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ผูตรวจสอบอัคคีภัย     
ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันอัคคีภัย    

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานดับเพลิง  จัดอยูในรหัสอาชีพ 5161     

3152 ผูตรวจสอบดานความปลอดภัย  สุขภาพและคุณภาพ
ทําหนาที่ในการตรวจสอบสถานที่ทํางาน  ในดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใน

 การทํางาน  รวมถึงการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตสินคา   ผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือชิ้นสวนตาง  ๆ   
การขนสง   การเก็บรักษาและการจําหนาย    เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานดานความปลอดภัยและ
คุณภาพของการผลิต  ใหคําแนะนําแกองคกรธุรกิจและสาธารณชนในเรื่องสุขภาพ  ความสะอาด
บริสุทธิ์และการแยกประเภทผลิตภัณฑ   ตลอดจนใหคําแนะนําแกผูผลิตและผูประกอบการเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางเทคนิคและสภาพของยานพาหนะ  เชน

ผูตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน
ผูตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพ
ผูตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพดานมลภาวะ
ผูตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพดานกระบวนการกําจัดของเสียอุตสาหกรรม
ผูตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพดานการคุมครองผูบริโภค
ผูตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสินคา  (เชน   เครื่องไฟฟา   อาหาร   ยารักษาโรค  

    เครื่องสําอาง   ฯลฯ)
ฯลฯ

ยกเวน ผูตรวจสอบดานสุขาภิบาล              จัดอยูในรหัสอาชีพ  3222     
ผูตรวจสอบดานคาจางเงินเดือน        จัดอยูในรหัสอาชีพ  3449
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หมวด 32 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ
หมู      321 เจาหนาท่ีเทคนิคดานวิทยาศาสตรเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ

3211 เจาหนาท่ีเทคนิคดานวิทยาศาสตรเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต
ทําหนาที่ทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการคนควาวิจัยและพัฒนาทางชีววิทยา  วิทยาศาตรชีวภาพ  

การเกษตร  อุตสาหกรรม  การแพทยและสาธารณสุข    จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและตัวอยางตาง ๆ   เชน  
เซลลของพืช  สัตวและมนุษย   ตลอดจนเนื้อเยื่อชิ้นสวนหรืออวัยวะตาง ๆ สําหรับการทดลอง  ทดสอบ
และวิเคราะห   รวมถึงการบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณการคนควาวิจัย   เชน

เจาหนาที่เทคนิคดานชีวเคมี
เจาหนาที่เทคนิคดานชีววิทยา
เจาหนาที่เทคนิคดานชีวฟสิกส
เจาหนาที่เทคนิคดานแบคทีเรีย
เจาหนาที่เทคนิคดานธนาคารเลือด
เจาหนาที่เทคนิคดานเภสัชกรรม
เจาหนาที่เทคนิคดานเซรุมวิทยา
เจาหนาที่เทคนิคดานสัตวศาสตร
เจาหนาที่เทคนิคดานวิทยาศาสตรการแพทย
เจาหนาที่เทคนิคดานเซลลวิทยา

ฯลฯ

3212 ชางเทคนิคดานการกสิกรรมและการปาไม
ทําหนาที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและตัวอยางตาง ๆ  เชน  เซลลของพืชและสัตว  เนื้อเยื่อ  

ชิ้นสวนหรืออวัยวะตาง ๆ  สําหรับการทดลอง  ทดสอบและวิเคราะห   รวมถึงการวิเคราะหตัวอยาง
ของเมล็ดพันธุตาง ๆ  ในดานคุณภาพ  ความบริสุทธิ์และอัตราการงอกของเมล็ด  การบํารุงรักษาและ
ซอมแซมอุปกรณการคนควาวิจัย  เชน

ชางเทคนิคดานกสิกรรม
ชางเทคนิคดานปาไม
ชางเทคนิคดานปฐพีวิทยา
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ชางเทคนิคดานการวิเคราะหผลผลิต
ชางเทคนิคดานการปลูกตนไม
ชางเทคนิคดานการทําสวน
ชางเทคนิคดานไมผล

ฯลฯ
ยกเวน เจาหนาที่สาธิตดานการเกษตร     จัดอยูในรหัสอาชีพ  3213

ที่ปรึกษาดานการเกษตร จัดอยูในรหัสอาชีพ  3213
ที่ปรึกษาดานการปาไม จัดอยูในรหัสอาชีพ  3213
ผูชวยสัตวแพทยดานการผสมเทียม จัดอยูในรหัสอาชีพ  3227

3213 ท่ีปรึกษาดานการทําฟารมและการปาไม
ทําหนาที่ใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนําในดานวิทยาการที่ทันสมัยและเทคนิค

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตรและการปาไม เพ่ือยกระดับคุณภาพของผลผลิต  เพ่ิมผลผลิตการเก็บเกี่ยว
และมาตรการตาง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ  รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ ที่จะแกไขปญหา  เชน  การกัดเซาะของหนาดิน
การระบาดของแมลงศัตรูพืชตาง  ๆ    มีการสาธิตโดยจัดการบรรยายและแจกจายขอมูลทางวิชาการ 
เพ่ือสงเสริมการยอมรับในวิธีการปฏิบัติและเทคนิคตาง ๆ ใหดีขึ้น   เชน

ที่ปรึกษาดานการเกษตร
ที่ปรึกษาดานการปาไม
ที่ปรึกษาดานการทําฟารม
เจาหนาที่สาธิตดานการเกษตร

ฯลฯ
ยกเวน ชางเทคนิคดานกสิกรรม จัดอยูในรหัสอาชีพ  3212

ชางเทคนิคดานปาไม จัดอยูในรหัสอาชีพ  3212
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หมู    322   ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสุขภาพแผนปจจุบัน  (ยกเวน  การพยาบาล)
3221 ผูชวยดานการแพทย

ทําหนาที่ใหคําแนะนําแกชุมชนและบุคคลในเรื่องการคุมกําเนิด   สุขอนามัย   การควบคุม
อาหารและมาตรการปองกันทางการแพทย   ซ่ึงการปฏิบัติงานดังกลาว จะอยูภายใตการนําและควบคุม
ดูแลของแพทย  รวมถึงการบริการดานสาธารณสุขในดานตาง ๆ  เชน  การใหบริการในสถานที่ทํางาน
การใหบริการรักษาเฉพาะโรค   ส่ังยาและใหการบําบัดรักษาโรค   ดําเนินการผาตัดงาย ๆ   เชน

ผูชวยดานการแพทย
ผูชวยดานการแพทย / การวางแผนครอบครัว

 ฯลฯ

3222 ผูเชี่ยวชาญดานสุขาภิบาล
ทําหนาที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําดานมาตรการและเทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

สุขอนามัยของสิ่งแวดลอม  เพ่ือบํารุงรักษาหรือพัฒนาคุณภาพความสะอาดและปองกันมลภาวะของน้ํา
อากาศ  อาหารและดิน   สงเสริมมาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง  ๆ   เชน   การควบคุมพาหะของ
เชื้อโรคและสิ่งที่เปนพิษในอากาศ    การจัดการอาหารที่ถูกตองกับสุขลักษณะ    การกําจัดของเสียและ
การทําความสะอาดสถานที่สาธารณะอยางถูกวิธี   รวมทั้งการจัดงานแสดงสาธิต  บรรยายและแจกจาย
ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสุขอนามัย  เชน

ผูตรวจสอบดานสุขาภิบาล
 ผูเชี่ยวชาญดานสุขาภิบาล

นักวิชาการสุขาภิบาล
เจาหนาที่สุขาภิบาล
เจาพนักงานสุขาภิบาล

ฯลฯ
ยกเวน ผูตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพ จัดอยูในรหัสอาชีพ  3152   

ผูตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพดานกระบวนการการกําจัดของเสีย
อุตสาหกรรม จัดอยูในรหัสอาชีพ  3152   

ผูตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพดานมลภาวะ จัดอยูในรหัสอาชีพ  3152   
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3223 นักโภชนาการและผูเชี่ยวชาญดานการควบคุมอาหาร
ทําหนาที่คนควาวิจัยและปรับปรุง  พัฒนาวิธีการโภชนาการ  วางแผนและจัดเตรียมอาหาร

สําหรับผูปวยในโรงพยาบาล  หรือบุคคลทั่วไปในสถาบันหรือสถานประกอบการตาง  ๆ  เพ่ือการบําบัด
หรือควบคุมอาหารสําหรับผูปวยและผูพักฟน   รวมถึงการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนําหลักโภชนาการ
มาใชในการควบคุมอาหาร  เพ่ือการลดน้ําหนักและบําบัดรักษา   เชน

นักโภชนาการ
ผูเชี่ยวชาญดานการควบคุมอาหาร
ที่ปรึกษาดานกระบวนการผลิตอาหารเพื่อการควบคุมและการบําบัดรักษา

ฯลฯ
 

3224 ผูตรวจวัดสายตาและชางประกอบแวนตา   (แวนตาและเลนส)
ทําหนาที่ตรวจวัดสายตา   และสั่งทําแวน   คอนแทคเลนส   หรือทําการบําบัดใหสายตาดีขึ้น

ใหคําแนะนําในการใชแวนตาและคอนแทคเลนสที่ถูกตอง      การใหแสงสวางที่เหมาะสมสําหรับ
การทํางานและการอาน   และการใชอุปกรณเครื่องชวยสายตาอื่น  ๆ    แนะนํากรณีที่ตองการการรักษา
ทางการแพทย  ใหไปพบแพทย  ตัดและประกอบเลนสตามใบสั่งลงในกรอบแวนตาและจัดกรอบแวนตา
หรือคอนเทคเลนสใหเหมาะสมกับลูกคา   เชน

ผูตรวจวัดสายตา
ชางประกอบแวนตา

ฯลฯ
ยกเวน จักษุแพทย   จัดอยูในรหัสอาชีพ  2221     

3225 ผูชวยดานทันตกรรม
ทําหนาที่จัดเตรียมและดูแลเครื่องมืออุปกรณทันตกรรมตาง ๆ  ชวยผูปวยในการรับการตรวจ

รักษาฟน    เพ่ือทําการวินิจฉัยและแนะนําผูปวยในการรักษา    ทําความสะอาดฟน    จัดเตรียมรูโหวและ
ใสวัสดุอุดฟน  จัดเตรียมวัสดุทางดานทันตกรรม  ทําการใสส่ิงใสเทียมและผาตัดในบางสวน   เชน

ทันตาภิบาล (ผูชวยทันตแพทย)
ผูชวยทันตแพทยดานการบริการในโรงเรียน     
ผูชวยทันตแพทยดานการปองกันและอนามัยของฟน     

ฯลฯ
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ยกเวน พนักงานผูชวยทันตแพทย                     จัดอยูในรหัสอาชีพ  5132     
ชางทําและซอมเครื่องมือทันตกรรม           จัดอยูในรหัสอาชีพ  7311

3226 นักกายภาพบําบัดและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่ในการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูก    กลามเนื้อและสวนตาง  ๆ

ของระบบหมุนเวียนหรือระบบประสาท  เพ่ือกําหนดวิธีการบําบัดที่ถูกตองดวยวิธีการนวด  การใชคลื่น
อัลตราซาวนด  ความรอน  แสงเลเซอรและเทคนิคอ่ืน ๆ    รวมถึงการใหคําแนะนําแกชุมชนหรือบุคคล
ในการวางทาของรางกายใหถูกตองสําหรับการทํางาน  เพ่ือหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บและเคล็ดขัดยอก
และใชวิธีการบําบัดทางกายภาพในการรักษาผูปวยทางจิตหรือขาดความสมดุล   เชน

นักกายภาพบําบัด  (Physiotherapist)
Chiropractor  หมายถึง  ผูทําการบําบัดรักษาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
Podiatrist       หมายถึง  ผูทําการบําบัดรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของเทา

ฯลฯ
ยกเวน นักอาชีวบําบัด       จัดอยูในรหัสอาชีพ  3229     

 
3227 ผูชวยสัตวแพทย

ทําหนาที่ในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณตาง  ๆ    ชวยจัดเตรียมสัตวใหพรอม  เพ่ือ
ทําการตรวจและรักษาโรค  รวมทั้งดําเนินการทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับการผสมเทียมสัตว   เชน

ผูชวยสัตวแพทย     
ผูชวยสัตวแพทยดานการผสมเทียม     
ผูชวยสัตวแพทยดานการฉีดวัคซีน     

ฯลฯ
ยกเวน เจาหนาที่ผูชวยสัตวแพทย จัดอยูในรหัสอาชีพ  5139 
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3228 ผูชวยดานเภสัชกรรม
ทําหนาที่ในการจัดเตรียมอุปกรณและวัสดุที่ใชทํายา  โลชั่นและสวนผสมตาง  ๆ  ภายใต

การควบคุมของเภสัชกร      รวมทั้งการจัดจายยา    เขียนและบอกวิธีการใชยาตามใบสั่งของแพทยและ
สัตวแพทย      ทําความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณและภาชนะบรรจุที่ใชในการเตรียมและจายยา   
(รวมถึง  ผูชวยเภสัชกรในโรงงานผลิตยา  โรงพยาบาลและรานจําหนายยา)   เชน

ผูชวยเภสัชกร     
ฯลฯ

ยกเวน เจาหนาที่ผูชวยเภสัชกร จัดอยูในรหัสอาชีพ  5139 

3229 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสุขภาพแผนปจจุบัน  (ยกเวน  การพยาบาล)  ซ่ึงมิไดจัดประเภท
ไวในที่อ่ืน

ทําหนาที่ในการบําบัดรักษาดวยการใชยา  วางแผนและดําเนินการบําบัด  เพ่ือชวยผูที่มีจิตใจ
ไมสมดุล   เปนโรคจิต  หรือผูที่พิการทางรางกาย     ใหการบําบัดทางดานการพูด     ใหการรักษาดวยวิธี
ออกกําลังกลามเนื้อดวงตา  หรือใหการบําบัดดานปญหาในเรื่องทิศทางของคนตาบอด   เชน

Homeopath    หมายถึง  วิธีการรักษาดวยการใชยา   
Orthoepist      หมายถึง  ผูทําการบําบัดรักษาดานการออกเสียงพูด 
Orthophonist หมายถึง  ผูทําการบําบัดรักษาดานการอานใหถูกวิธี  
นักอาชีวบําบัด (Occupational  therapist)  หมายถึง  ผูทําการบําบัดทั้งทางรางกายและจิตใจ 

เพ่ือใหผูพิการสามารถชวยเหลือตนเองได   รวมถึงการบําบัดรักษา
โดยการใชยาและจัดหาเครื่องมือที่จําเปน  เชน  เฝอก  รองเทาเสริม
ฯลฯ

ฯลฯ
รหัสอาชีพนี้    ครอบคลุมผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสุขภาพแผนปจจุบัน   (ยกเวน 

การพยาบาล)  ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน  ภายในหมู 322  ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
แผนปจจุบัน  (ยกเวน  การพยาบาล)



104

รหัสอาชีพ รายการ
ISCO-88

หมู    323   ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการพยาบาลและการผดุงครรภ
3231 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการพยาบาล

ทําหนาที่ในการชวยเหลือแพทยและพยาบาลอาชีพ  ดูแลรักษา  พยาบาลและใหคําแนะนํา
แกผูปวย  คนพิการและบุคคลอ่ืน ๆ  โดยการใหยารักษาโรค  ทายา  แตงบาดแผล  ผาตัด  ปฐมพยาบาล
และใหการรักษาภายใตคําส่ังแพทย    ชวยเตรียมผูปวยโรคจิตเขารับการรักษาทั้งทางรางกายและจิตใจ
ชวยเตรียมคนพิการดานรางกายและจิตใจใหปรับตัวเขากับสังคม   รวมถึงการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย
ในบานของผูปวย   เชน

ผูชวยพยาบาล    
บุรุษพยาบาล     
เจาพนักงานสาธารณสุข  (จบทางพยาบาลแตไมถึงขึ้นปริญญาตรี)

ฯลฯ
ยกเวน พยาบาล จัดอยูในรหัสอาชีพ  2230  

พนักงานดูแลผูปวยและผูสูงอายุประจําโรงพยาบาล / คลินิก
จัดอยูในรหัสอาชีพ  5132  

3232 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการผดุงครรภ
ทําหนาที่ในการชวยเหลือผดุงครรภอาชีพในการทําคลอดทารก   แนะนํามารดาในเรื่อง

อาหาร  การออกกําลังกายเพื่อผอนคลายการตั้งครรภและการคลอด  ดูแลมารดาหลังคลอดเพื่อแนะนํา
ในเรื่องการพักฟน  การดูแลเด็กแรกเกิด  รวมถึงวิธีการคุมกําเนิด   เชน

ผูชวยผดุงครรภ    
หมอตําแย     

ฯลฯ
ยกเวน ผดุงครรภ จัดอยูในรหัสอาชีพ  2230     
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หมู    324   ผูรักษาโรคดวยยาแผนโบราณและผูรักษาโรคดวยความเชื่อถือศรัทธา
3241 ผูรักษาโรคดวยยาแผนโบราณ

ทําหนาที่ในการรักษาโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ  โดยการใชสมุนไพร
หรือพืชที่มีคุณสมบัติทางยา  และวิธีการตาง ๆ ตามประเพณีที่ใชกันในชุมชน   ซ่ึงเชื่อวาจะรักษาโรค
ใหหายได    รวมถึงใหคําแนะนําในเรื่องอาหารและพฤติกรรมตาง ๆ  เพ่ือรักษาหรือปรับปรุงสุขภาพ
และการกินอยูใหดีขึ้น   เชน

ผูรักษาโรคโดยไมใชยา  (รวมถึงการฝงเข็มและการนวดแผนโบราณ)     
ผูรักษาโรคโดยการใชยาสมุนไพร  (หมอแผนโบราณ)     
ผูรักษาโรคประจําหมูบาน     
Naturopath  หมายถึง  ผูรักษาโรคโดยวิธีธรรมชาติบําบัด  

ฯลฯ

3242 ผูรักษาโรคดวยความเชื่อถือศรัทธา
ทําหนาที่ในการรักษาโรคทั้งทางรางกายและจิตใจ  โดยใชอิทธิพลทางจิตและคําเสนอแนะ

พลังแหงความเชื่อถือศรัทธาและการชี้แนะทางวิญญาณ   เชน
ผูรักษาโรคดวยความเชื่อถือศรัทธา
หมอไสยศาสตร    

ฯลฯ

หมวด 33   ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการสอน
 หมู      331 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการสอนระดับประถมศึกษา

3310 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการสอนระดับประถมศึกษา
ทําหนาที่ในการจัดเตรียมโปรแกรมการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ในระดับประถมศึกษา

ตามหลักสูตรที่กําหนดไว    ประเมินความกาวหนาของนักเรียนและควบคุมกิจกรรมนอกหลักสูตร   
กระตุนใหเกิดพัฒนาการทางบุคลิกภาพของนักเรียน   เชน

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับประถมศึกษา
ฯลฯ

ยกเวน ครูสอนระดับประถมศึกษา     จัดอยูในรหัสอาชีพ  2331     
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หมู    332 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการสอนระดับกอนประถมศึกษา
3320 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการสอนระดับกอนประถมศึกษา

ทําหนาที่ในการวางแผนและจัดกิจกรรมทางการศึกษา     เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
 พัฒนาการทางดานรางกาย  จิตใจและสังคมของเด็กในชวงอายุกอนวัยเรียน  พัฒนาการทางภาษา

โดยการเลานิทาน  การแสดงบทบาทสมมุติ  บทเพลง  โคลงกลอนที่มีเสียงคลองจองกัน  ควบคุมดูแล
กิจกรรมของเด็กและปรึกษากับผูปกครองในเรื่องของการเรียนและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น   เชน

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับชั้นอนุบาล
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับชั้นเตรียมประถม
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนในสถานเลี้ยงเด็ก

ฯลฯ
ยกเวน ครูสอนระดับกอนประถมศึกษา     จัดอยูในรหัสอาชีพ  2332     

 
หมู    333   ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการสอนการศึกษาพิเศษ

3330 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการสอนการศึกษาพิเศษ
ทําหนาที่ในการสอนบุคคลที่มีปญหาดานการเรียนรู  เชน  คนพิการ  คนตาบอด  หูหนวก

โดยใชเทคนิคหรือส่ือพิเศษในการสอน  เชน อักษรเบรลลสําหรับคนตาบอดหรือสอนการอานริมฝปาก
และการฝกพูด  การออกเสียงพูด  โดยใชเครื่องชวยฟงสําหรับคนหูหนวก   รวมทั้งกําหนดวิธีสอนและ
อุปกรณในการชวยสอน  เพ่ือฟนฟูความสามารถของคนพิการ  ใหสามารถชวยเหลือตนเองได   เชน

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนการศึกษาพิเศษ   (เชน   ตาบอด   หูหนวก  
 พิการทางจิต  ปญญาออน
 และผูที่หายจากโรคเรื้อน
 แตพิการ)

ฯลฯ
ยกเวน ครูสอนการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ จัดอยูในรหัสอาชีพ  2340     



107

รหัสอาชีพ รายการ
ISCO-88

หมู    334 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการสอนอื่น ๆ
3340 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการสอนอื่น ๆ

ทําหนาที่ในการสอนและควบคุมการปฏิบัติการของการบิน   การขับยานยนตตาง  ๆ  
การขับรถไฟ  การขับเรือ   รวมถึงชี้แจงขอบังคับและกฎหมายตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของในดานการบินและ
การขับยานยนต  รวมเดินทางไปกับนักเรียนในการฝกบิน  และการขับยานยนตประเภทตาง ๆ   เชน

ครูสอนการขับขี่ยานยนต
ครูสอนการขับเรือ
ครูสอนการบิน

ฯลฯ

หมวด 34 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของอื่น ๆ
 หมู      341 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานการเงิน  และการขาย

3411 นายหนาคาหลักทรัพยและการเงิน
ทําหนาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน  วิเคราะหแนวโนมของตลาดหลักทรัพย

หุน  พันธบัตรและเอกสารสิทธิทางการเงิน  แจงขอมูลขาวสารดานสภาพและอนาคตของตลาด  แนะนํา
ในการเจรจาตกลงเงื่อนไขขอสัญญา   การจัดระเบียบเงินกู   การนําหุนและพันธบัตรตาง ๆ เขาสูตลาด
การเงิน  เพ่ือระดมทุน   รวมถึงการซื้อและขายหลักทรัพย  หุน  พันธบัตรและเอกสารสิทธิทางการเงิน
อ่ืน ๆ   การตกลงธุรกิจทางดานการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดที่ซ้ือขายลวงหนา 
หรือตลาดซื้อขายในระยะสั้นในนามของบริษัทตนเองหรือเพ่ือลูกคา           รวมทั้งใหคําแนะนําใน
การดําเนินธุรกิจตอลูกคาหรือผูบริหารระดับสูง   เชน

นายหนาซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
นายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  (พันธบัตร  หุน  หุนกู)
พนักงานซื้อขายหลักทรัพย  (พันธบัตร  หุน  หุนกู)
ตัวแทนหรือนายหนาขายพันธบัตร  หุนกู 

ฯลฯ
ยกเวน เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานหลักทรัพย       จัดอยูในรหัสอาชีพ   4122     

หลักทรัพย (Securities)  หมายถึง  ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิน  เชน  
ต๋ัวเงินคลัง  พันธบัตร  ต๋ัวเงิน  หุน  หุนกู  หนวยลงทุน   ใบสําคัญแสดงสิทธิบัตรที่จะซื้อหุน / หุนกู / 
หนวยลงทุน
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3412 ตัวแทนขายประกันภัย
ทําหนาที่ใหคําแนะนําและขายประกันภัยในรูปแบบตาง ๆ  เชน  ประกันชีวิต  ประกัน

อุบัติเหตุ   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยทางทะเลและอื่น ๆ ใหแกลูกคาเดิมและลูกคาใหม     รวมถึง
การหาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของลูกคาที่จําเปนตอการกําหนดประเภทการประกันภัย
และเงื่อนไขที่เหมาะสม  เชน

ตัวแทนขายประกันชีวิต
ตัวแทนขายประกันภัย
นายหนาประกันภัย
ผูรับประกันภัย  (โดยเฉพาะผูประกันภัยทางทะเล ซ่ึงลงชื่อไวในทายกรมธรรมประกันภัย)
พนักงานกรมธรรมประกันภัย 

ฯลฯ

ยกเวน ผูประเมินราคาการประกันภัย               จัดอยูในรหัสอาชีพ  3417     
เสมียน / เจาหนาที่การประกันภัย          จัดอยูในรหัสอาชีพ  3432     

3413 ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย
ทําหนาที่ซ้ือขายและใหเชาอสังหาริมทรัพยในนามของลูกคา     ตามหลักเกณฑและนํา

ทรัพยสินที่จะขายหรือใหเชามาแสดงแกลูกคาและชี้แจงเงื่อนไขสัญญาการขายหรือเชา  ดําเนินการ
เกี่ยวกับการลงนามในสัญญาเชาและการโอนสิทธิในทรัพยสิน     รวมทั้งหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่จะขายหรือใหเชา  และสภาพหรือฐานะของเจาของ   เชน

นายหนาซ้ือขายและใหเชาอสังหาริมทรัพย
พนักงานซื้อขายและใหเชาอสังหาริมทรัพย
ตัวแทนใหเชาอสังหาริมทรัพย

ฯลฯ
 ยกเวน เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานดานการจํานอง     จัดอยูในรหัสอาชีพ  4122     
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3414 ผูใหคําปรึกษาและผูจัดรายการดานการทองเท่ียว
ทําหนาที่วางแผนเกี่ยวกับตารางและกําหนดการเดินทางทองเที่ยว  ที่พักและอาหารแกลูกคา

จัดทําหรือขายรายการทัวร  สําหรับการเดินทางและทองเที่ยวเปนกลุม   เพ่ือธุรกิจหรือพักผอน    รวมทั้ง
ชวยเหลือในการจัดทําหนังสือรับรองหรือเอกสารการเดินทาง   เชน

ผูใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว
ผูจัดรายการดานการทองเที่ยว

ฯลฯ
ยกเวน ผูจัดการทั่วไปดานการทองเที่ยว (ธุรกิจขนาดเล็ก) จัดอยูในรหัสอาชีพ  1319

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานจองตั๋ว-ขายต๋ัวการเดินทาง                 จัดอยูในรหัสอาชีพ  4221
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานสํานักงานทองเที่ยว  (การจองตั๋ว  การขายตั๋ว

การสํารองที่นั่ง  การจองที่พัก ฯลฯ)    จัดอยูในรหัสอาชีพ  4221

3415 ตัวแทนขายดานเทคนิคและการคา
ทําหนาที่ขายสินคาหรือใหบริการทางดานเทคนิคแกรานคา สถานประกอบการอุตสาหกรรม

สถานประกอบการอื่น  ๆ  ในระบบการขายสง    ชี้แจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใช     รวมถึงการนํา
สินคาตัวอยางไปแสดง   การติดต้ังและสาธิตการใชอุปกรณ   แจงราคาสินคาและระยะเวลาใหสินเชื่อ
เชน

ตัวแทนขายสินคา
พนักงานเดินตลาด
พนักงานขายดานเทคนิค
ผูใหคําแนะนําบริการหลังการขาย
ตัวแทนการคาโรงงานอุตสาหกรรม

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานขายสินคาในราน จัดอยูในรหัสอาชีพ  5220     
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3416 ผูจัดซื้อ
ทําหนาที่จัดซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ ในนามขององคกร  โรงงานอุตสาหกรรม  หนวยงาน

ราชการ    สถานประกอบการอื่น ๆ      ตลอดจนซื้อสินคาเพ่ือทําการขาย    โดยจะเปนผูกําหนดปริมาณ
และคุณภาพของสินคา    รวมถึงการเจรจาตกลงและทําสัญญาเพื่อซ้ือเครื่องจักร  เครื่องมือชิ้นสวนตาง ๆ
ของอุปกรณ  วัตถุดิบ  สินคาและพัสดุตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานขององคกร   เชน

ผูจัดซ้ือทั่วไป
ตัวแทนฝายจัดซ้ือ  

ฯลฯ

3417 พนักงานตีราคา  ผูประเมินราคาและพนักงานขายทอดตลาด
ทําหนาที่ประเมินคาของทรัพยสินและสินคาอ่ืน ๆ  เชน  อสังหาริมทรัพย   อุปกรณ  

อุตสาหกรรม  ผลงานศิลปะ  อัญมณี  ฯลฯ  ที่เสนอขายหรือเพ่ือเอาประกัน  ประเมินความเสียหายและ
ความรับผิดชอบ  ภายใตความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย    รวมทั้งการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ประเภทตาง ๆ   เชน

ผูประเมินความเสียหาย
ผูประเมินราคาการเรียกรอง
ผูประเมินราคาการประกันภัย
พนักงานตีราคา / ตรวจสอบทรัพยสิน
พนักงานขายทอดตลาด / ผูดําเนินการประมูลราคา
ผูตรวจสอบการเรียกรองจากการประกัน

ฯลฯ

3419 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานการเงินและการขาย  ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
รหัสอาชีพนี้   ไดแก   ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานการเงินและการขาย  ซ่ึงมิไดจัด

ประเภทไวในที่อ่ืน ภายในหมู 341  ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานการเงินและการขาย
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หมู    342   ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ  และนายหนาทางการคา
3421 นายหนาทางการคา

ทําหนาที่ซ้ือและขายสินคาทั่วไปเปนจํานวนมาก         ในการประมูลขายทอดตลาดตาม
ตลาดที่ซ้ือขายและสงมอบสินคาในทันที  หรือตลาดที่ซ้ือขายสินคาในอนาคต  โดยจัดเตรียมการผลิต
แคตตาล็อกเพ่ือใชในการประมูล  กําหนดราคาเริ่มตนในการประมูล  เขารวมในการประมูลสินคาและ
ทําการประมูลสินคาในนามของลูกคา   เจรจาซื้อขายติดตอระหวางผูซ้ือและผูขาย     รวมทั้งการจัดสง
สินคาและเก็บคาธรรมเนียมการขนสงจากลูกคา   เชน

นายหนาซ้ือขายสินคา     
นายหนาซ้ือขายพลอย
นายหนาทางการคา     
นายหนาดานการขนสงสินคา     

ฯลฯ

3422 ตัวแทนผานพิธีการศุลกากร และตัวแทนจัดสงสินคา
ทําหนาที่ตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร เกี่ยวกับการนําเขาหรือสงออกสินคาวามีใบอนุญาต

มีการประกันภัยสินคาและเอกสารอื่น ๆ ตามระเบียบปฏิบัติของศุลกากรอยางถูกตองเรียบรอย    รวมถึง
การลงนามและออกใบตราสงสินคาทางเรือของบริษัทขนสงสินคา   เชน

ตัวแทนดําเนินการผานพิธีการศุลกากร 
ตัวแทนดําเนินการจัดสงสินคา
ตัวแทนดําเนินการขนสงสินคาทางเรือ

ฯลฯ
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3423 ตัวแทนจัดหางานและผูทําสัญญาดานแรงงาน
ทําหนาที่จัดคนที่กําลังหางานทําลงตามตําแหนงงานที่วาง  จัดหาพนักงานใหนายจางและ

ทําสัญญาจางแรงงานในโครงการตาง ๆ   ตามความตองการของบริษัทธุรกิจ    รวมทั้งภาคราชการและ
สถาบัน  หรือหาตําแหนงวางใหผูที่กําลังหางานทํา    ใหคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการฝกอบรมตาง  ๆ
และใหการรับรองวาสัญญาการจางงานนั้นถูกตองตามระเบียบขอบังคับทางกฎหมายและลงนาม
ในสัญญานั้น   เชน

ตัวแทนจัดหางาน    
ผูทําสัญญาดานแรงงาน    
เจาหนาที่จัดหางานของราชการ  

ฯลฯ

3429 ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ  และนายหนาทางการคา  ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
ทําหนาที่หาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการที่จะขาย        ตลอดจนความตองการของ

ผูดําเนินการติดตอธุรกิจขายบริการ  เชน  พ้ืนที่โฆษณาในสื่อตาง ๆ   บริการขนสงและสิ่งอํานวย
ความสะดวก   รวมถึงการจัดทําสัญญาการแสดง  การเขารวมแขงขันของนักกีฬา  นักแสดง  ศิลปน
การจัดพิมพหนังสือ  การผลิตละคร  การบันทึกเสียง  การแสดง  การจําหนายดนตรีหรือเพลง   เชน

ตัวแทนงานวรรณกรรม  
ตัวแทนงานแสดงดนตรี  
ตัวแทนงานกีฬา  
ตัวแทนงานแสดงบนเวที  
ตัวแทนขายบริการทางธุรกิจ / งานโฆษณา  

ฯลฯ
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หมู    343   ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานการบริหารงานทั่วไป
3431 เลขานุการบริหาร และผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของ

ทําหนาที่ดําเนินการและใหความชวยเหลือดานการติดตอส่ือสาร     การจัดการเอกสาร   
การรางจดหมายโตตอบดานงานบริหารทั่วไปและจัดทํารายงานการประชุม  ตลอดจนการประสานงาน
ดานการบริหารจัดการภายในหนวยงาน  องคกรตาง  ๆ  เพ่ือชวยเหลือหัวหนาหนวยงานและเจาหนาที่
รวมงานอ่ืน ๆ   รวมทั้งจัดทํารายงานการดําเนินงานตาง ๆ   จัดเตรียมงบประมาณ   ตรวจสอบการใชจาย
รางสัญญาและคําส่ังซ้ือ  รวบรวมเสนอและกําหนดวันเวลาในการติดตามผล   เชน

เลขานุการงานบริหารทั่วไป   
ผูชวยงานโตตอบจดหมาย  
เจาหนาที่จัดทํารายงาน

ฯลฯ
ยกเวน เลขานุการ   จัดอยูในรหัสอาชีพ  4115     

3432 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานกฎหมายและดานธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่คอยชวยเหลือผูจัดการองคกร   ผูจัดการทั่วไปและผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมาย

รวมทั้งผูเชี่ยวชาญวิชาชีพธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย    ตลอดจนงานกฎหมายในสัญญาประกันภัย
การอนุมัติเงินกู   และการดําเนินการทางการเงินอ่ืน  ๆ      รวมทั้งการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการโอน
อสังหาริมทรัพย  หุน  เง่ือนไขการกูหรือการประกันภัยที่ตองมีการจดทะเบียน  จัดทําเอกสารรายงาน
สรุปสถานะทางกฎหมายหรือกําหนดเงื่อนไขของการกูหรือการประกันภัย  แนะนําลูกคาและตัวแทน
เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและวิชาการในคดีตาง  ๆ   เชน

พนักงานสงหมายจับกุมและยึดทรัพย
เสมียน / เจาหนาที่การโอนกรรมสิทธิ์
เสมียน / เจาหนาที่งานกฎหมาย
เสมียน / เจาหนาที่การประกันภัย
เสมียนศาล  เสมียนผูพิพากษา

ฯลฯ
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3433 พนักงานบัญชี  (Bookkeeper)
ทําหนาที่จดบันทึกรายการทางการเงินทั้งหมดของบริษัทอยางละเอียด    โดยขอคําแนะนํา

จากสมุหบัญชี     ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและบันทึกตาง  ๆ  เกี่ยวกับการชําระเงิน     และ
การดําเนินงานทางการเงินอ่ืน  ๆ     รวมทั้งจัดทํางบทางการเงิน และรายงานทางการเงินภายในเวลา
ที่กําหนด   เชน

พนักงานบัญชี
ฯลฯ

ยกเวน นักบัญชี  สมุหบัญชี                                      จัดอยูในรหัสอาชีพ  2411
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานลงรายการบัญชี    จัดอยูในรหัสอาชีพ  4121

3434 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานสถิติ  คณิตศาสตรและดานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ใหความชวยเหลือในการวางแผน  การเก็บรวบรวม  การดําเนินการและการนําเสนอขอมูล

ตัวเลขทางคณิตศาสตร  สถิติและสถิติการประกันภัย จะปฏิบัติงานภายใตคําแนะนําของนักคณิตศาสตร
และนักสถิติ   โดยใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในการปฏิบัติทางดานบัญชีตัวเลขและการคํานวณ    จัดเตรียม
ผลการคํานวณทางตัวเลขคณิตศาสตร  สถิติประกันภัยและสถิติทั่วไป  เพ่ือแสดงในรูปของแผนภูมิและ
ตาราง  รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ดานวิชาการเกี่ยวกับการจัดทํา  รักษาและใชบัญชีรายการ  และกรอบตัวอยาง
สําหรับการทําสํามะโนและการสํารวจทั่วไป   เชน

ผูชวยนักบัญชี
ผูชวยนักสถิติประกันภัย
ผูชวยนักคณิตศาสตร
ผูชวยนักสถิติ
เจาพนักงานสถิติ
เจาหนาที่บริหารงานสถิติ

ฯลฯ
ยกเวน นักคํานวณดานการประกันภัย จัดอยูในรหัสอาชีพ  2121

เจาหนาที่สถิติ จัดอยูในรหัสอาชีพ  4122     
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3439 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานการบริหารงานทั่วไป  ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานงานบริหารทั่วไป  เปนเลขานุการการบริหารของหัวหนาแผนก

และคณะอนุกรรมการของทางราชการ  รวมทั้งวิเคราะหเอกสารขอมูลและแหลงขอมูลอ่ืน ๆ   ตลอดจน
เขียนรายงานใหผูบริหารงานที่รับผิดชอบงานใหขอมูลที่เกี่ยวของและใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาดาน
นโยบาย  โครงการของแผนก  การบริหารทั่วไปและเรื่องอ่ืน ๆ   เชน

เลขานุการบริหารของคณะกรรมการ
เลขานุการบริหารของคณะรัฐบาล
เจาหนาที่ผูใหคําปรึกษา

ฯลฯ

หมู    344   ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานศุลกากร  สรรพากรและงานราชการดานอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวของ

3441 เจาหนาท่ีประจําดานศุลกากรและบริเวณพรมแดน
ทําหนาที่ตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางขามพรมแดน  ชายฝงทะเลและนานน้ําของ

ประเทศ   เพ่ือมิใหบุคคลลวงล้ําหรือออกจากประเทศอยางผิดกฎหมาย      รวมทั้งมิใหมีการนําเขาหรือ
สงออกสินคาหรือเงินตราตาง ๆ อยางผิดกฎหมาย  ตรวจสอบเอกสารการเดินทาง  สัมภาระของบุคคล
และการขนสง  และระวางบรรทุกของยานพาหนะที่เดินทางขามพรมแดนของประเทศ   เชน

เจาหนาที่ประจําดานตรวจชายแดน  
เจาหนาที่ประจําดานศุลกากร  
เจาหนาที่ตรวจหนังสือเดินทาง 

ฯลฯ
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3442 เจาหนาท่ีสรรพากรและสรรพสามิต
ทําหนาที่ตรวจสอบการคืนภาษี    ตราสารแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน  และเอกสาร

อ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวของ  เพ่ือกําหนดประเภทและจํานวนเงินภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทตาง  ๆ  ที่
บุคคลหรือบริษัทธุรกิจจะตองนําสง       รวมทั้งใหคําแนะนําแกองคกร  บริษัทธุรกิจและบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับระเบียบขอบังคับตาง ๆ  ในการชําระภาษีอากรและคาธรรมเนียมของราชการ   เชน

เจาหนาที่สรรพสามิต  
เจาหนาที่สรรพากร 
เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 

ฯลฯ

3443 เจาหนาท่ีดูแลสิทธิประโยชนทางสังคมของรัฐบาล
ทําหนาที่ตรวจสอบคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืน  ๆ   เพ่ือกําหนดประเภทและจํานวน

เงินสิทธิประโยชนซ่ึงบุคคลตาง  ๆ  พึงไดรับ     รวมทั้งการใหคําแนะนําแกองคกร และบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับระเบียบขอบังคับสิทธิประโยชนของทางราชการ   เชน

เจาหนาที่บําเหน็จบํานาญ  
นักวิชาการประกันสังคม 

ฯลฯ
 

3444 เจาหนาท่ีดานการออกใบอนุญาตของรัฐบาล
ทําหนาที่ตรวจสอบคํารองขอใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกสินคา   จัดต้ังบริษัท    สรางบาน

หรือส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ   หรือขอหนังสือเดินทาง    ตัดสินใจวาจะอนุมัติใบอนุญาตหรือไม  และเงื่อนไข
พิเศษอ่ืนใดที่ควรกําหนดขึ้น   เพ่ือกํากับใบอนุญาตนั้น     รวมทั้งการใหคําแนะนําแกบุคคลเกี่ยวกับ
ระเบียบขอบังคับ  สิทธิและขอผูกพันของสาธารณชนทั่วไป   เชน

เจาหนาที่ออกใบอนุญาต  
เจาหนาที่ออกหนังสือเดินทาง  
เจาหนาที่ออกเอกสารการเขาเมือง 
ผูตรวจสอบการออกใบอนุญาต

ฯลฯ
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3449 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานศุลกากร  สรรพากรและงานราชการดานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

ทําหนาที่ตรวจสอบสถานที่ทําธุรกิจเพ่ือใหแนใจวามีการใชมาตรชั่งตวงวัดและน้ําหนักทาง
การคาที่ถูกตอง  รวมทั้งควบคุมกฎระเบียบดานราคาและคาจาง   เชน

ผูตรวจสอบดานราคา  
ผูตรวจสอบดานสุขอนามัย  
ผูตรวจสอบดานคาจางเงินเดือน  
ผูตรวจสอบดานการชั่งน้ําหนักและการวัด  

ฯลฯ
ยกเวน ผูตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน       จัดอยูในรหัสอาชีพ  3152     

ผูตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสินคา            จัดอยูในรหัสอาชีพ  3152     

หมู    345    ตํารวจสืบสวนและนักสืบ
3450 ตํารวจสืบสวนและนักสืบ

ทําหนาที่สืบสวนขอเท็จจริง และสภาพแวดลอมตาง  ๆ  ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
เพ่ือหาผูกระทําผิด   และหาขาวสารขอมูลที่ไมสามารถหามาไดในทันทีหรือที่เปนหลักฐานขั้นแรก   ซ่ึง
ซ่ึงเกี่ยวกับองคกร  สถาบัน  สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของบุคคล  เพ่ือปองกันมิใหเกิดอาชญากรรม
ขึ้น   ตลอดจนดําเนินการจับกุมหรือชวยเหลือในการจับกุม  ในกรณีที่ไดรับมอบอํานาจ   เชน

เจาหนาที่ตํารวจสืบสวนและสอบสวน
นักสืบ  (รวมนักสืบเอกชน)

ฯลฯ
ยกเวน เจาหนาที่ตํารวจ              จัดอยูในรหัสอาชีพ  5162     
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หมู    346   ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับงานสังคมสงเคราะห
3460 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับงานสังคมสงเคราะห

ทําหนาที่ชวยเหลือบุคคลและครอบครัวดานปญหาสวนตัวและปญหาสังคม   โดยแนะนํา
เกี่ยวกับสิทธิ     ขอผูกพันและเสนอทางเลือกในการแกปญหา     เพ่ือปองกันการกระทําความผิดหรือ
เพ่ือบําบัดฟนฟูแกผูกระทําความผิด    โดยควบคุมดูแลกิจกรรมทางสังคม     สันทนาการและการศึกษา
ตามชมรมเยาวชน   ศูนยประจําชุมชนและองคกรอ่ืน ๆ      รวมทั้งการใหความชวยเหลือผูทุพพลภาพ
ทางรางกายหรือจิตใจ   ใหไดรับการบําบัดและฟนฟูความสามารถ     เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมได    รวมถึงวางแผน  จัดระบบหรือใหบริการความชวยเหลือตามบาน   เชน

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะหของสถานประกอบการ
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสังคม

ฯลฯ
ยกเวน นักสังคมสงเคราะห        จัดอยูในรหัสอาชีพ  2446     

เจาหนาที่สวัสดิการสังคม จัดอยูในรหัสอาชีพ  2446     

หมู    347   ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานศิลปะ  ความบันเทิงและการกีฬา
3471 มัณฑนากรและนักออกแบบเชิงพาณิชย

ทําหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมและพาณิชย  ออกแบบเสื้อผา  เครื่องประดับ 
การออกแบบตกแตงภายในสําหรับบาน  อาคาร  เรือ   การจัดตู หรือหองกระจก หรือพ้ืนที่จัดการแสดง
สินคาและการจัดนิทรรศการตาง ๆ   รวมถึงการออกแบบฉากบนเวทีและการสักลวดลายลงบนผิวหนัง
เชน

มัณฑนากรการออกแบบตกแตงภายใน  
นักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
นักออกแบบการจัดแสดงสินคา ตกแตงหนาราน
นักออกแบบแฟชั่น
นักรางแบบโฆษณา
นักออกแบบกราฟฟก
ชางสัก  (tattooist)

ฯลฯ
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ยกเวน สถาปนิกตกแตงภายใน            จัดอยูในรหัสอาชีพ  2141
ชางแกะสลัก ชางปน ชางหลอ ชางวาดภาพ และชางศิลปะอ่ืน ๆ              

จัดอยูในรหัสอาชีพ  2452

3472 ผูประกาศทางวิทยุ  โทรทัศนและผูประกาศดานอื่น ๆ
ทําหนาที่อานขาว  ประกาศและแจงรายการทางวิทยุ  โทรทัศน  แกผูชมและผูฟง  ทําหนาที่

เปนพิธีกรดําเนินรายการทางสถานี หรือบรรยายภาพการแขงขันกีฬาและภาพเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
เชน

ผูประกาศและอานขาวทางวิทยุและโทรทัศน
พิธีกรหรือผูดําเนินรายการ
นักพากษ
ผูรายงานหรือบรรยาย  การถายทอดขาวทางวิทยุ  โทรทัศน  (ฟุตบอล  มวย  ฯลฯ)
ผูจัดรายการเพลง  ( ดีเจ )

ฯลฯ

3473 นักดนตรี  นักรอง  และนักเตนรําตามถนน  ไนตคลับ  และผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่แสดงดนตรี  หรือรองเพลง  หรือเตนรําตามถนน ในไนตคลับและสถานที่อ่ืน ๆ

เชน
ผูนําวงดนตรี
นักเตนรําในไนตคลับ
นักดนตรีในไนตคลับ 
นักดนตรีตามถนน
นักรองในไนตคลับ 
นักรองตามถนน
นักเตนประกอบการรองเพลง (หางเครื่อง)
นักเตนอะโกโก
คนรําแกบน

ฯลฯ
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ยกเวน วาทยากรวงออเคสตรา จัดอยูในรหัสอาชีพ  2453     
วาทยากรวงประสานเสียง      จัดอยูในรหัสอาชีพ  2453     
นักดนตรี                         จัดอยูในรหัสอาชีพ  2453     
นักรอง   นักรองประสานเสียง จัดอยูในรหัสอาชีพ  2453     
นักเตนบัลเลต จัดอยูในรหัสอาชีพ  2454    

3474 ตัวตลก  นักมายากล  นักกายกรรมและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่ใหความบันเทิงแกผูชม  ในการแสดงตลกและเลาเรื่องตลกขบขัน  แสดงมายากล

ตาง ๆ  การสะกดจิต  แสดงกายกรรมและยิมนาสติกในทาผาดโผนตาง ๆ    รวมถึงการฝกหัดและแสดง
รวมกับสัตว  ในการแสดงละครสัตว  และการแสดงในสถานที่อ่ืน ๆ   เชน

นักกายกรรม
นักกายกรรมกลางอากาศ
ตัวตลก
นักสะกดจิต
นักมายากล

ฯลฯ

3475 นักกรีฑา  นักกีฬาและผูประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่เขารวมในการแขงขันกีฬารายการตาง ๆ    ทําการฝกฝนดานกีฬา เพ่ือพัฒนา

ความสามารถและความรูทางดานกีฬา    รวบรวมกฎ   กติกา  เกี่ยวกับการแขงขันกีฬา   และควบคุม
การดําเนินการในการแขงขันกีฬา   เชน

นักกีฬา
นักกรีฑา
ผูฝกสอนนักกีฬา
เจาหนาที่การกีฬา
กรรมการกีฬา
ผูตัดสินกีฬา
กรรมการผูชี้ขาดกีฬา
นักขี่มาแขง  (จอกกี้)

ฯลฯ
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หมู    348   ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานศาสนา
3480 ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานศาสนา

ทําหนาที่ปฎิบัติศาสนกิจตาง  ๆ   อุทิศชีวิตเพ่ือการสวดมนต   เขาฌานหรือการปฏิบัติสมาธิ
รวมทั้งแสดงการเทศนาธรรมและเผยแพรคําสอนของศาสนา      รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎและ
พิธีการตาง ๆ ทางศาสนา   เชน

นักเทศน
ผูสอนคําสอนของพระเยซู
ผูทําพิธีทางศาสนา
คนทําขวัญนาค
มรรคนายก
คนทําพิธีกงเต็ก
คนทําพิธีต้ังศาลพระภูมิ

ฯลฯ
ยกเวน พระในศาสนา   ชี จัดอยูในรหัสอาชีพ  2460     

พราหมณ จัดอยูในรหัสอาชีพ  2460     
นักบวชในศาสนาอื่น ๆ จัดอยูในรหัสอาชีพ  2460     
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ประเภทอาชีพที่ 4 เสมียน
หมวด 41 เสมียนสํานักงาน

 หมู      411 เลขานุการ  และเสมียนผูใชอุปกรณที่มีแผงพิมพ
4111 พนักงานจดชวเลขและพนักงานพิมพดีด

 ทําหนาที่บันทึกเรื่องตาง ๆ จากคําพูดหรือจากเอกสาร ดวยวิธีจดชวเลข และการใช
เครื่องพิมพดีด   เชน

พนักงานพิมพดีด  
พนักงานจดชวเลข 

ฯลฯ
ยกเวน เจาหนาที่จัดทํารายงาน จัดอยูในรหัสอาชีพ   3431

เลขานุการพิมพดีด จัดอยูในรหัสอาชีพ   4115     

4112 เจาหนาที่เครื่องประมวลผลคําและเจาหนาที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
ทําหนาที่พิมพจดหมายโตตอบ  แบบฟอรมจดหมายธุรกิจ รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ  โดยใช

 เครื่องประมวลผลคํา  วางแผนและจัดทํารูปแบบการพิมพ  ปรับ และเรียบเรียงแกไขเนื้อหาที่พิมพ 
สงและรับขอความหรือสงโทรสารดวยเคร่ืองโทรพิมพ เครื่องโทรสารหรืออุปกรณอื่น ๆ  เชน   

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานเครื่องโทรสาร
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานเครื่องโทรพิมพ
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานเครื่องเทเล็กซ
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานเครื่องประมวลผลคํา
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานเครื่องโทรเลข
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานเครื่องพิมพมัลติลิช
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานเครื่องถายเอกสาร
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานเครื่องอัดสําเนา

ฯลฯ
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4113 พนักงานบันทึกขอมูล
ทําหนาที่บันทึกขอมูลตัวเลขและอื่น ๆ  จากวัสดุที่เปนแหลงขอมูลลงในเครื่องจัดเก็บและ

ประมวลผลขอมูล  หรือบันทึกขอมูลลงบนแผนการด หรือเทปโดยใชเครื่องเจาะรู  รวมถึงทําการตรวจ
และแกไขขอมูลที่บันทึกไว  เชน

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานบันทึกขอมูล
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานบันทึกขอมูลการสงขาวสาร  โดยใชระบบสื่อสาร

ทางอิเล็กทรอนิกส
ฯลฯ

4114 เจาหนาที่ที่ใชเครื่องคํานวณ
ทําหนาที่ใชเครื่องคํานวณและเครื่องลงรายการบัญชี    เพื่อบันทึกการดําเนินการทาง

ธุรกิจตาง ๆ  เชน
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานที่ใชเครื่องคํานวณ (เครื่องทําบัญชี  เครื่องบวกเลข  

  เครื่องลงรายการบัญชี)
ฯลฯ

4115 เลขานุการ
ทําหนาที่จัดพิมพจดหมายโตตอบและสําเนาเอกสารอื่น ๆ     โดยใชเครื่องพิมพดีดหรือ

เครื่องประมวลผลคํา    จากการบอกหรือรางที่เปนลายลักษณอักษร     เพื่อใหตรงตามมาตรฐานของ
สํานักงาน    คัดเลือกเอกสารจากไปรษณียที่รับเขา - สงออก     จัดทําบันทึกและสงจดหมายโตตอบ  
พิจารณาและใหความชวยเหลือในการจัดประชุมหรือนัดหมายตาง  ๆ  รวมทั้งบันทึกและตรวจสอบ   
การลาหยุดและสิทธิตาง ๆ      ที่ควรไดรับของพนักงาน      จัดทําและควบคุมดูแลระบบการจัดแฟม
เอกสาร  เชน

เลขานุการ
เลขานุการ   (พิมพดีด  ชวเลข  ประมวลผลคํา)

ฯลฯ
ยกเวน เลขานุการงานบริหารทั่วไป จัดอยูในรหัสอาชีพ   3431     

ผูชวยงานโตตอบจดหมาย จัดอยูในรหัสอาชีพ   3431
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 หมู    412 เสมียนดานตัวเลข
4121 เสมียนดานบัญชีและการลงรายการบัญชี

ทําหนาที่ชวยในการจัดทําบัญชีและการลงรายการบัญชี     เกี่ยวกับการบันทึกสถิติและ
ผลการคํานวณตาง ๆ     ตลอดจนคํานวณหาตนทุนการผลิต    คํานวณคาจางจากชั่วโมงทํางานหรือ
ช้ินงานที่พนักงานแตละคนทํา    รวมทั้งการเก็บรักษาเงินสดเพื่อเตรียมจายคาจางและเก็บบันทึก
การเบิกจายเงินสด  เชน

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานลงรายการบัญชี
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานคํานวณตนทุน
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานคํานวณคาจาง
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานทํางบดุล

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานบัญชี จัดอยูในรหัสอาชีพ   3433     

ผูชวยนักบัญชี  จัดอยูในรหัสอาชีพ   3434

4122 เสมียนดานสถิติและการเงิน
ทําหนาที่เก็บรวบรวมและคิดคํานวณขอมูลสถิติ     หรือสถิติดานประกันภัยจากแหลง

ขอมูลตางๆ   เพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย    อัตราสวนรอยละและรายละเอียดอื่น ๆ    โดยนําเสนอใน
รูปตารางที่กําหนด   รวมทั้งเอกสารทางการเงิน    คํานวณดอกเบี้ย     คาธรรมเนียม   คานายหนา   
และคาอากรแสตมป     การเก็บรักษาบันทึก    พันธบัตร    หุน  หรือหลักทรัพยอื่น ๆ    ที่ซื้อขาย
ในนามของลูกคาหรือพนักงาน  เชน

เจาหนาที่สถิติ
เจาหนาที่สินเชื่อธนาคาร
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานสถิติประกันภัย
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานคาตอบแทนนายหนา
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานการเงิน / การคลัง
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานหลักทรัพย
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานภาษี
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานดานการจํานอง

ฯลฯ
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ยกเวน นายหนาซื้อขายหลักทรัพย    จัดอยูในรหัสอาชีพ   3411
นายหนาทางการคา จัดอยูในรหัสอาชีพ   3421
ผูชวยนักสถิติ  เจาพนักงานสถิติ   เจาหนาที่บริหารงานสถิติ  

จัดอยูในรหัสอาชีพ   3434

 หมู    413 เสมียนดานการบันทึกรายการพัสดุและการขนสง
4131 เสมียนคลังสินคาและพัสดุ

ทําหนาที่เก็บบันทึกเกี่ยวกับสินคาที่ผลิต   วัสดุที่ใชในการผลิต   จัดเตรียมและควบคุม
การรับ - สงสินคา   เก็บบันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุ    เครื่องมือ   อะไหลและอุปกรณตาง ๆ    รวมถึง
การชั่งนํ้าหนักวัสดุที่ไดรับมาหรือนําไปใชในการผลิต         ตรวจสอบพัสดุกับรายการที่บันทึกไว 
เพื่อจัดทําจํานวนพัสดุคงคลังที่เหลืออยู  เชน

เสมียน / เจาหนาที่คลังสินคา
เสมียน / เจาหนาที่พัสดุ
เสมียน / เจาหนาที่รับ - สงสินคา
เสมียน / เจาหนาที่ช่ังนํ้าหนัก
ผูดูแลคลังสินคาและพัสดุ

ฯลฯ

4132 เสมียนดานการผลิต
ทําหนาที่ชวยดานการคํานวณปริมาณวัสดุที่จะใชในการผลิตสินคา   บันทึกจํานวนสินคา

ที่ผลิตไดและรายการสินคาตามคําสั่งซื้อ       จัดทํารายการสั่งซื้อวัสดุ       ตรวจสอบคุณภาพและราคา
ของวัสดุที่สั่งซื้อ  ตรวจสอบปริมาณวัสดุที่จะใชผลิตใหทันตามกําหนดเวลา  รวมถึงการเตรียมตาราง
ดําเนินงานดานการผลิต   โดยพิจารณาจากการสั่งซื้อของลูกคาและความสามารถในการผลิต    เชน

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานจัดเตรียมและจัดหาวัสดุที่ใชในการผลิต
ฯลฯ
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4133 เสมียนดานการขนสง
ทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานการขนสง    เก็บบันทึกปญหาในการปฏิบัติงาน 

ประสานงานเกี่ยวกับกําหนดเวลาเดินทางโดยรถไฟ  รถยนต  เครื่องบิน  เรือ  กําหนดเวลาการเขาออก
ของรถ   รวมถึงการควบคุมพนักงานขับรถ     เพื่อใหบริการแกผูโดยสารอยางมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย  ควบคุมดูแลการรับสง    จายสินคาตามสถานีขนสง   เก็บบันทึกการรับสงสินคา  
และจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร  เชน

เสมียน / เจาหนาที่ผูควบคุมบริการขนสงทางอากาศ  รถยนต รถไฟ เรือ 
เสมียน / เจาหนาที่จัดทําเอกสารการใหบริการรับสงสินคาทางอากาศ รถยนต รถไฟ เรือ
พนักงานปลอยรถประจําทาง
พนักงานปลอยเรือโดยสาร
นายตรวจบริการขนสงทางรถไฟ
สารวัตรรับสงสินคา (รถไฟ)
นายตรวจบริการขนสงทางรถยนต
นายตรวจรถโดยสารประจําทาง
นายทาเรือ

ฯลฯ

 หมู    414 เสมียนหองสมุด ไปรษณียและเสมียนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
4141 เสมียนหองสมุดและเสมียนจัดเก็บเอกสาร

ทําหนาที่เก็บบันทึกตาง ๆ  ของหองสมุด   การจัดหา   การใหยืมและการรับคืนหนังสือ
และสิ่งพิมพตาง ๆ   ในหองสมุด   การจําแนกประเภท   การเก็บเอกสาร   รายงานและบันทึกตาง ๆ 
อยางมีระบบ   รวมถึงการจัดเรียงและใสหนังสือบนชั้นใหถูกตองตามลําดับของหนังสือ    เชน

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานประจําหองสมุด
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานธุรการจัดเก็บเอกสาร
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานสารบรรณ

ฯลฯ
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4142 เสมียนรับสงและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ
ทําหนาที่คัดแยกจดหมาย ไปรษณียภัณฑ และพัสดุ ตามที่อยูของผูรับ  เพื่อจายและสง

ไปที่ทําการไปรษณีย     บานเรือนสวนบุคคล   และสถานประกอบการตาง ๆ     รวมถึงผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ  ในที่ทําการไปรษณีย  เชน

พนักงานนําจายไปรษณียภัณฑ
บุรุษไปรษณีย

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานไปรษณีย  (เสมียนประจําเคานเตอรที่ทําการไปรษณีย)

จัดอยูในรหัสอาชีพ  4212

4143 เสมียนลงรหัส พิสูจนอักษร และเสมียนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่เปลี่ยนขอมูลในแบบสํารวจหรือรายงานสถิติตาง ๆ มาเปนรหัส เพื่อใชในการ

ประมวลผลขอมูลจากรหัสที่ไดกําหนดไวลวงหนา และทําหนาที่พิสูจนอักษร    เพื่อตรวจทานและ
แกไขคําผิด       รวมถึงการแยกประเภทเอกสาร    แบบฟอรม    จัดแยกเรื่อง    หรือแบงเปนชุด
ตามจํานวนหนา  เชน

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานลงรหัส
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานพิสูจนอักษร

ฯลฯ

4144 เจาหนาที่ชวยกรอกแบบฟอรมและเจาหนาที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่อานจดหมาย   รวมทั้งเรื่องราวตาง ๆ  ที่เปนลายลักษณอักษรใหบุคคลที่ไมรู

หนังสือฟง   ทําการแปลขอความและใหขอมูลขาวสารตาง ๆ   ที่จําเปน  รางจดหมาย  และกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ    แทนบุคคลที่ไมรูหนังสือ   รวมทั้งใหคําแนะนําบุคคลตาง ๆ    แปลความและ
ชวยในการกรอกแบบฟอรมของราชการและที่เปนทางการ  เชน

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานชวยกรอกแบบฟอรมและเจาหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ
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 หมู    419 เสมียนสํานักงานอ่ืน ๆ
4190 เสมียนสํานักงานอ่ืน ๆ

ทําหนาที่เก็บบันทึกตาง ๆ   ของสํานักงาน  จัดทําและเก็บรักษารายการเกี่ยวกับช่ือ   ที่อยู
และหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานตาง ๆ    ที่เกี่ยวของ  รวมถึงการบันทึกของฝายบุคคลเกี่ยวกับ
พนักงานขององคกร     โดยการแสดงชื่อ     ที่อยูและรายละเอียดอื่น ๆ       รวมทั้งจํานวนวันลาของ
พนักงานและขอมูลอื่น ๆ  จัดเก็บบัญชีการรับ - สงทางไปรษณีย  เชน 

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานรวบรวมทําเนียบรายชื่อ
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานรวบรวมที่อยู
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานทะเบียน
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานบันทึกฝายบุคลากร
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานการเจาหนาที่

ฯลฯ

หมวด 42 เสมียนดานการใหบริการลูกคา
 หมู      421พนักงานแคชเชียร พนักงานรับฝาก-ถอนเงินของธนาคาร และเสมียนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

4211 พนักงานแคชเชียร และเสมียนขายตั๋ว
ทําหนาที่รับชําระเงินโดยตรงจากลูกคาดวยเงินสด   เช็ค    หรือบัตรเครดิต   จากลูกคาซึ่ง

จายเงินซื้อสินคาและบริการจากรานคาหรือที่จําหนายตั๋ว     รับชําระเงินทางไปรษณีย    จายเงินสด
ตามธนาคาร  จายเงินสดสําหรับตั๋วแลกเงิน  ใบคืนสินคา   การรับใบเสร็จรับเงิน   สลิปการขายและ
เอกสารอื่น ๆ     ตลอดจนจัดเตรียมนําเงินไปฝากธนาคาร     การจายเงินและออกใบเสร็จ    การจาย
คาจางใหแกบุคลากรของหนวยงาน    รวมทั้งการบันทึกการเงินตาง ๆ     ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ควบคุมบัญชีของพนักงานเก็บเงินและตรวจสอบเงินที่มีอยูใหตรงกับบัญชีเงินสด  เชน

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานแคชเชียรของธนาคาร
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานแคชเชียรของหางราน
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานจองตั๋ว ขายตั๋วอื่น ๆ   (ยกเวนตั๋วเกี่ยวกับการเดินทาง)

ฯลฯ
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4212 พนักงานรับฝาก - ถอนเงินของธนาคาร และเสมียนประจําเคานเตอรอ่ืน ๆ
ทําหนาที่ติดตอกับลูกคาของธนาคารที่เคานเตอรชองรับฝาก - ถอนเงิน   โดยรับฝากเงินสด

เช็คและเอกสารอื่น ๆ  จากลูกคา   ตรวจสอบจํานวนเงินกับใบฝากเงิน - ถอนเงิน   ใหถูกตองกับบัญชี
เงินฝาก     แลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตาง ๆ     บันทึกการดําเนินการทางการเงินและจัดการสะสางบัญชี
ดวยงบดุลเงินสด   รวมถึงผูปฏิบัติงานในที่ทําการไปรษณียเกี่ยวกับการจําหนายดวงตราไปรษณียากร  
อากรแสตมป    ไปรษณียบัตร   รับและจายเงินธนาณัติ ฯลฯ  เชน

เสมียน / พนักงานรับฝาก - ถอนเงินของธนาคาร
เสมียน / พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา
พนักงานไปรษณีย  (เสมียนประจําเคานเตอรที่ทําการไปรษณีย)

ฯลฯ

4213 เจามือรับพนัน คนเก็บและจายเงินพนัน
ทําหนาที่อธิบายและชี้แจงกฎระเบียบของสถานที่จัดการพนัน       กําหนดความเสี่ยง

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเปนตอในการพนัน   รวมทั้งวางเดิมพัน จายไพ  ทอยลูกเตา  หรือ
ปนวงลอเกมรูเล็ต  ประกาศหมายเลขที่ชนะ  จายเงินใหแกผูชนะและเก็บเงินจากผูแพ  เชน

เจามือรับพนัน
คนเก็บและจายเงินพนัน
เจามือหวยใตดิน  คนรับจางเดินหวยใตดิน

ฯลฯ

4214 เสมียนโรงรับจํานํา และผูใหกูยืมเงิน
ทําหนาที่ประเมินคาสิ่งของที่จะรับจํานํา   คํานวณดอกเบี้ยและใหเงินยืมแกผูที่นําสิ่งของ

มาวางมัดจําเพื่อเปนหลักประกัน   และคืนสิ่งของเมื่อเงินที่กูยืมน้ันไดรับการชําระคืนแลว   หรือขาย
สิ่งของที่จํานําไวในกรณีที่ไมมีการชําระเงิน   รวมถึงการใหกูยืมเงินเปนการสวนตัว  เชน

ผูใหกูยืมเงินเปนการสวนตัว
เสมียน / เจาหนาที่โรงรับจํานํา

ฯลฯ
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4215 พนักงานเรงรัดหนี้สิน และพนักงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่เรียกเก็บเงินจากลูกคา   โดยใชโทรศัพท   จดหมาย   หรือติดตอกับลูกคาโดยตรง

เพื่อเรียกเก็บหน้ีสินและบันทึกจํานวนเงินที่เก็บได    รวมทั้งการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางกฎหมาย   ในกรณีที่ลูกคาไมชําระเงิน  เชน

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานเรียกเก็บเงิน (รวมทั้งการเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศล)
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานเรงรัดหน้ีสิน

ฯลฯ

 หมู    422 เสมียนดานการใหบริการขอมูลขาวสารแกลูกคา
4221 เสมียนสํานักงานทองเที่ยวและเสมียนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

ทําหนาที่จัดหาขอมูลขาวสาร  จัดเตรียมกําหนดการเดินทางทองเที่ยวและการสํารองตาง ๆ
ที่จําเปน  ใหคําแนะนําแกลูกคาเกี่ยวกับกําหนดการเดินทางและวิธีการเดินทาง   จัดสํารองที่น่ังในเรือ
รถไฟ  เครื่องบินและยานพาหนะประเภทอื่น ๆ   รวมถึงตัวแทนธุรกิจการใหบริการการเดินทาง  เชน

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานจองตั๋ว - ขายตั๋วการเดินทาง
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานสํานักงานทองเที่ยว ( การจองตั๋ว การขายตั๋ว การสํารองที่น่ัง

   การจองที่พัก  ฯลฯ)
ฯลฯ  

ยกเวน ผูใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว จัดอยูในรหัสอาชีพ   3414
ผูจัดรายการดานการทองเที่ยว จัดอยูในรหัสอาชีพ   3414
เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานจองตั๋ว ขายตั๋วอื่น ๆ

(ยกเวนตั๋วเกี่ยวกับการเดินทาง) จัดอยูในรหัสอาชีพ   4211
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4222 พนักงานตอนรับและเจาหนาที่ใหขอมูลขาวสาร
ทําหนาที่ตอนรับลูกคาหรือคนไข   ติดตอประสานงานการขอขอมูล หรือการนัดหมายทาง

โทรศัพทกับลูกคาหรือคนไข    ทําการสํารองและจัดการลงทะเบียนแกลูกคาหรือคนไข    นําทางลูกคา
หรือคนไขไปยังสถานที่หรือพบบุคคลอยางถูกตอง       รวมทั้งจัดเก็บบันทึกหรือมอบใบเรียกเก็บเงิน
เมื่อออกจากสถานที่น้ัน ๆ   เชน

เสมียน / เจาหนาที่ / พนักงานใหขอมูล   ติดตอสอบถาม   นัดหมาย
พนักงานตอนรับทั่วไป
พนักงานตอนรับของสถานทันตกรรม
พนักงานตอนรับของสถานพยาบาล
พนักงานตอนรับของโรงแรม

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานตอนรับ / บริการบนเครื่องบิน / เรือ จัดอยูในรหัสอาชีพ   5111

4223 พนักงานคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท  (พนักงานตอโทรศัพท)
ทําหนาที่ใชแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพทในสถานที่ทํางาน   รับและตอโทรศัพทที่ติดตอ

จากบุคคลภายนอกและภายในสถานที่ทํางาน      ตอสายใหผูที่จะโทรศัพทออก     หรือตอโทรศัพท
ภายในทองถิ่น  โทรศัพททางไกล   รวมถึงการใหบริการสอบถามทางโทรศัพท  และบันทึกขอความ
ฝากตาง ๆ  เชน

พนักงานตอโทรศัพท  (Operators)
ฯลฯ
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ประเภทอาชีพที่ 5 พนักงานบริการ  และพนักงานขายในรานคาและตลาด
หมวด 51 พนักงานใหบริการในเรื่องสวนบุคคลและบริการดานการปองกันภัย

 หมู      511 พนักงานดูแลการเดินทางและพนักงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ
5111 พนักงานดูแลการเดินทางและพนักงานตอนรับ

ทําหนาท่ีใหการตอนรับผูโดยสารบนเรือ  บนเครื่องบินและบริเวณสนามบิน  ใหบริการ
ตาง ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสาร  อธิบายวิธีการใชอุปกรณเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัย
เชน  เข็มขัดนิรภัยและหนากากออกซิเจน  เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มตาง ๆ   รวมถึงการดูแลหองพัก
ของผูโดยสารบนเรือและชวยเหลือเบ้ืองตนในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ  เชน

พนักงานตอนรับ / บริการบนเครื่องบิน 
พนักงานตอนรับ / บริการภาคพื้นดิน  (อากาศยาน) 
พนักงานตอนรับ / บริการบนเรือ

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานตอนรับของโรงแรม จัดอยูในรหัสอาชีพ   4222     

พนักงานตอนรับของสถานพยาบาล จัดอยูในรหัสอาชีพ   4222

5112 พนักงานประจํายานพาหนะขนสงทางบก  ทางเรือ
ทําหนาท่ีเก็บหรือออกตั๋วคาโดยสาร  ดูแลความปลอดภัยของผูโดยสารบนรถโดยสาร

 ประจําทาง  รถไฟ  รถราง  เรือและยานพาหนะสาธารณะอื่น ๆ     และดูแลขบวนรถในระหวาง
การเดินทาง    ใหสัญญาณหยุดรถหรือออกรถ     ตรวจตั๋วโดยสารและสัมภาระตาง  ๆ      รวมถึง
การใหขาวสารเกี่ยวกับกําหนดเวลาเดินทาง   เชน

พนักงานเก็บคาโดยสาร  (รถโดยสารประจําทาง  รถราง  เรือ)
พนักงานประจํารถ   (รถโดยสารประจําทาง   รถไฟ   รถไฟฟา   รถราง  เรือ)  

(ยกเวนพนักงานขับรถ  เรือ)
พนักงานตรวจตั๋ว
พนักงานรักษารถไฟ 
พนักงานรถนอน  (รถไฟ)

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถยนตโดยสารและรถราง จัดอยูในรหัสอาชีพ   8323     
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5113 มัคคุเทศก
ทําหนาท่ีนําคณะนักทองเท่ียวหรือคณะนักทัศนาจรไปชมสถานที่ตาง ๆ  ตามความตองการ

หรือตามรายการที่ไดกําหนดไว          รวมเดินทางไปกับคณะและบรรยายสิ่งท่ีนาสนใจหรือใหความรู
ในระหวางการทองเท่ียวหรือชมทัศนียภาพในสถานที่นั้น ๆ   ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ
ในการเขาชมสถานที่ตาง ๆ   เชน

มัคคุเทศกหองแสดงศิลปะ / พิพิธภัณฑ
มัคคุเทศกทองเท่ียว
มัคคุเทศกทองเท่ียว / สวนสนุก
มัคคุเทศกทองเท่ียว / ซาฟารี
มัคคุเทศกทองเท่ียว / ดูทัศนียภาพ

ฯลฯ

หมู    512 พนักงานดูแลความเรียบรอยของสถานที่และพนักงานบริการในภัตตาคาร
5121 พนักงานดูแลความเรียบรอยของสถานที่และพนักงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ

ทําหนาท่ีจัดระบบงาน และควบคุมดูแลการทํางานบาน  การทําความสะอาดของพนักงาน
ในองคกรตาง ๆ  หอพัก  โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงแรม  คลับ  บาน  ฯลฯ     ตลอดจนควบคุมดูแล
เกี่ยวกับการจัดซื้อ   จัดหา   สิ่งของเครื่องใช   และดูแลสวัสดิการท่ัวไปของคนในองคกร  และดูแล
ความประพฤติของผูท่ีอยูในปกครอง   เชน

หัวหนาแมบาน   (หอพัก  โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงแรม  คลับ  บาน  ฯลฯ)
ฯลฯ

ยกเวน ผูชวยปฏิบัติงานดานการทํางานบานและผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาด  
(คนรับใช) จัดอยูในรหัสอาชีพ   9131

ผูชวยปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดสํานักงาน  โรงแรม
และสถานประกอบการอื่น ๆ จัดอยูในรหัสอาชีพ   9132 
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5122 พอครัว / แมครัว
ทําหนาท่ีจัดรายการอาหาร  จัดเตรียมและปรุงอาหารในโรงแรม  ภัตตาคารและสถานที่

รับประทานอาหารนอกบาน   บนเรือโดยสาร   บนรถไฟและในบานสวนบุคคล    กําหนดรายการ
อาหารประจําวัน  โดยพิจารณาจากจํานวนผูบริโภค  รวมถึงการคิดอาหารชนิดพิเศษและวิธีการปรุง
การจัดซื้ออาหารและอุปกรณในครัวตามความจําเปน    ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร     ตลอดจน
ควบคุมผูปรุงอาหารและคนงานในครัว   เชน

หัวหนาพอครัว / หัวหนาแมครัว
พอครัว / แมครัว
(โรงแรม  โรงพยาบาล   รานอาหาร  ภัตตาคาร  บาน  ฯลฯ)

ฯลฯ

5123 พนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม  และพนักงานผสมเครื่องดื่ม  (บารเทนเดอร)
ทําหนาท่ีเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มในสถานบริการอาหารและเครื่องดื่มตาง ๆ    คลับ

สโมสร  หองอาหาร  ฯลฯ    จัดโตะอาหาร    เสนอรายการอาหาร    เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มตาม
ความตองการ    รวมถึงการผสมเครื่องดื่มชนิดมีหรือไมมีแอลกอฮอลในบาร   เชน

พนักงานผสม และเสิรฟเคร่ืองดื่มในบาร  (บารเทนเดอร)
พนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม และผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมิไดระบุไว
กัปตันรานอาหาร

ฯลฯ

หมู    513 พนักงานดูแลเกี่ยวกับการใหบริการสวนบุคคลและพนักงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ
5131 พนักงานดูแลเด็ก

ทําหนาท่ีคอยดูแลเด็ก  ซึ่งเปนลูกหลานของนายจาง หรือเด็กนักเรียน   ชวยเด็กอาบน้ํา  
แตงตัวและปอนอาหารเด็ก    พาเด็กไปโรงเรียนหรือพาไปพักผอนนอกสถานที่      เลนเกมกับเด็ก
ควบคุมดูแลใหเด็กนอนและเลนอยางมีระเบียบ  ชวยคุณครูดูแลเด็ก  รวมถึงการอานหรือเลานิทาน
ตาง ๆ ใหฟง  เชน

ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
คนเลี้ยงเด็ก

ฯลฯ
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5132 พนักงานดูแลผูปวย และผูสูงอายุประจําโรงพยาบาล / คลินิก
ทําหนาท่ีท่ัวไปในการชวยแพทยและพยาบาล    ในการเตรียมคนไขใหพรอมสําหรับ

การตรวจหรือการรักษา  ชวยจัดเตรียมและสงเคร่ืองมือและวัสดุตาง ๆ ตามตองการ  ทําการฆาเช้ือโรค
เคร่ืองมือในการผาตัดและอุปกรณตาง ๆ  รวมถึงการเปลี่ยนผาคลุมเตียง  เสิรฟอาหาร  เก็บถาดอาหาร
ปอนอาหารใหคนไข  และชวยเหลือคนไขตามท่ีตองการ  เชน

พนักงานผูชวยแพทย / ทันตแพทย
พนักงานผูชวยพยาบาล  (โรงพยาบาล   คลินิก   และบานพักคนชรา)
เจาหนาท่ีประจํารถพยาบาล
เจาหนาท่ีโรงพยาบาล  (พนักงานเข็นเปล  พนักงานหองคลอด  

                              พนักงานลางเครื่องมือแพทย ฯลฯ)
พนักงานผูชวยหองชันสูตรโรค

ฯลฯ
ยกเวน   พยาบาล จัดอยูในรหัสอาชีพ  2230

ผูชวยพยาบาล จัดอยูในรหัสอาชีพ  3231
พนักงานผูชวยพยาบาลตามบาน จัดอยูในรหัสอาชีพ  5133

5133 พนักงานดูแลผูปวย และผูสูงอายุตามบาน
ทําหนาท่ีชวยเหลือผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองการคนดูแลท่ีบานของตนเอง      เนื่องจาก

ความเจ็บปวยทางรางกายและจิตใจ   หรือไรความสามารถ   หรือหยอนสมรรถภาพเนื่องจากสูงอายุ
จัดเตรียมอาหาร   ปอนอาหาร   ชวยเหลือในการอาบน้ําและเปลี่ยนเคร่ืองแตงกาย    รวมถึงการเฝา
ดูอาการและใหยาเพ่ือรักษาตามคําสั่งแพทย   เชน

พนักงานผูชวยพยาบาลตามบาน
ผูดูแลผูปวยและผูสูงอายุตามบาน

ฯลฯ
ยกเวน พยาบาล จัดอยูในรหัสอาชีพ  2230 

นักสังคมสงเคราะห  จัดอยูในรหัสอาชีพ  2446 
ผูชวยพยาบาล จัดอยูในรหัสอาชีพ  3231 
ผูประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห จัดอยูในรหัสอาชีพ  3460 
พนักงานผูชวยพยาบาลคลินิก จัดอยูในรหัสอาชีพ  5132 
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5139 พนักงานดูแลเกี่ยวกับการใหบริการสวนบุคคลและพนักงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งมิไดจัดประเภท

ไวในที่อื่น
ทําหนาท่ีท่ัวไปในการชวยทําความสะอาดและฆาเช้ือโรคเคร่ืองมือผาตัดสัตว  ชวยจับสัตว

ในระหวางการรักษา  อาบน้ําและใหอาหารสัตว   ทําหนาท่ีฆาเช้ือโรคในขวดแกวทดลอง   เคร่ืองมือ
ผาตัดสัตวและเครื่องมืออื่น ๆ      ตลอดจนติดฉลากยาเคมีและยาท่ีปรุงแลว   และเติมยาใหเต็มบนช้ัน
ตาง ๆ   เชน

เจาหนาท่ีผูชวยเภสัชกร
เจาหนาท่ีผูชวยสัตวแพทย
ชางเสริมสวยสัตว  (อาบน้ํา  ตัดแตงขนสุนัข  ฯลฯ)

ฯลฯ
ยกเวน   ผูชวยสัตวแพทย จัดอยูในรหัสอาชีพ  3227

ผูชวยเภสัชกร จัดอยูในรหัสอาชีพ  3228

หมู    514    พนักงานใหบริการในเรื่องสวนบุคคลอื่น ๆ
5141 ชางแตงผม  ชางตัดผม  ชางเสริมสวยและชางอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ

ทําหนาท่ีตัด  สระ  ยอมและดัดผม  โกนหนวดหรือแตงเครา  แตงหนาดวยเคร่ืองสําอาง
เพ่ือเสริมความงามและปรับปรุงรูปรางหนาตา  และการใหบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเสริมสวย  เชน
การทําความสะอาด  ตัด  แตง  ทาเล็บมือเล็บเทา  การใหบริการในการอบสมุนไพร  นวดหนา  นวดตัว
รวมถึงการอาบน้ําและทําการนวดเบื้องตน   เชน

ชางสระ  ซอย  เซต  และตัดผม  (รานเสริมสวย สําหรับหญิง-ชาย)
ชางแตงหนา
ชางแตงเล็บ
ชางในสถานเสริมความงามตาง ๆ เชน ขัดผิว  อบสมุนไพร  นวดหนา   นวดตัว
ชางตัดผม  ชางแตงผม  ชางเสริมสวย  และผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งมิไดระบุไว
ผูใหบริการอบซาวนา
ผูใหบริการอบไอน้ํา
พนักงานอาบอบนวด

ฯลฯ
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5142 เพ่ือนรวมกิจกรรมและผูดูแลของใชสวนตัว
ทําหนาท่ีเปนเพ่ือนและปฏิบัติงานตาง  ๆ  ตามความตองการของนายจาง     โดยการรวม

เดินทางไปกับเขา / เธอในสถานที่ตาง ๆ    อานหนังสือ    สนทนาและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆ
เชน  การเลนกีฬา   รวมท้ังดูแลเสื้อผาและของใชสวนตัวของนายจางใหอยูในสภาพเรียบรอย  เชน

เพ่ือนรวมกิจกรรม   (Companions)
ผูดูแลเสื้อผาและของใชสวนตัว

ฯลฯ
ยกเวน  เพ่ือนเขาสังคม จัดอยูในรหัสอาชีพ  5149

คูเตนรํา จัดอยูในรหัสอาชีพ  5149

5143 สัปเหรอและเจาหนาที่ฉีดยาศพ
ทําหนาท่ีในการจัดการเผาศพและฝงศพ     รักษาศพไมใหเนาเปอยดวยการฉีดสารเคมี

ในรางศพ   รวมถึงการทําพิธีตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศพ  เชน
สัปเหรอ
เจาหนาท่ีฉีดยาศพ
ผูท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการเผาศพ ฝงศพ หรือเก็บศพ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ

ซึ่งมิไดระบุไว
ฯลฯ

ยกเวน คนทําพิธีกงเต็ก จัดอยูในรหัสอาชีพ  3480

5149 พนักงานใหบริการในเรื่องสวนบุคคลอื่น ๆ  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ทําหนาท่ีเปนเพ่ือนเขาสังคม  รวมเดินทางไปกับลูกคาตามภัตตาคารหรือไปนอกสถานที่

ตาง ๆ   ทําหนาท่ีเปนคูเตนรํา    รวมถึงใหการตอนรับลูกคาของคลับหรือไนทคลับ  โดยรวมดื่มหรือ
รวมสนทนากับลูกคาท่ีมาใชบริการเพื่อความบันเทิง   เชน

เพ่ือนเขาสังคม  (Social escort )
พนักงานตอนรับ  (คลับ  ไนตคลับ)
คูเตนรํา  (Dancing  partner)
พารตเนอรและหญิงใหบริการอื่น ๆ  ซึ่งมิไดระบุไว

ฯลฯ
ยกเวน  เพ่ือนรวมกิจกรรมและผูดูแลของใชสวนตัว    จัดอยูในรหัสอาชีพ   5142
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หมู    515 โหร  ผูทํานายโชคชะตาและอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ
5151 โหร และอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ

ทําหนาท่ีทํานายหรือพยากรณเหตุการณในอนาคตของบุคคลตาง  ๆ  หรือของประเทศ 
โดยอาศัยตําแหนงท่ีสัมพันธกันระหวางดวงดาวในสิบสองราศี  ท่ีไดผูกดวงตามวิชาโหราศาสตร  
โดยยึดถือเวลาและสถานที่เกิดเปนจุดพยากรณ และทํานายเรื่องราวท่ีจะเกิดขึ้น  รวมถึงการดูฤกษยาม
สําหรับกิจกรรมตาง  ๆ   เชน   การแตงงาน   การเดินทาง   การประกอบอาชีพ   พิธีทางศาสนาและ
พิธีอื่น ๆ     ตลอดจนใหคําปรึกษาในเรื่องการสะเดาะเคราะหตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น   เชน

นักโหราศาสตร  (โหร)
ฯลฯ

5152 ผูทํานายโชคชะตา  หมอดูลายมือและอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ
ทําหนาท่ีทํานายเหตุการณในอดีต  ปจจุบันและอนาคต  จากการดูลักษณะลายมือของลูกคา

รวมถึงการทํานายโดยใชไพปอก หรือสิ่งของอื่น ๆ   เชน
ผูทํานายโชคชะตา
หมอดูตัวเลข
หมอดูลายมือ
หมอดูไพยิปซี

ฯลฯ

หมู    516 พนักงานใหบริการดานการปองกันภัย
5161 พนักงานดับเพลิง

ทําหนาท่ีปองกันและทําการดับไฟ   ชวยเหลือบุคคล  และปกปองทรัพยสินและสินคา
ในระหวางและภายหลังจากการเกิดเพลิงไหม   และอุบัติเหตุรายแรงอื่น  ๆ    เชน    เคร่ืองบินตก  
โดยชวยเหลือลูกเรือและผูโดยสาร      รวมถึงการปองกันหรือสกัดการแพรขยายของวัตถุอันตราย   
ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติเหตุ    เชน

พนักงานดับเพลิง
ตํารวจดับเพลิง
พนักงานปองกันอัคคีภัย
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เจาหนาท่ีกูภัยและชวยเหลือผูประสบภัย
เจาหนาท่ีปองกันไฟปา

ฯลฯ
ยกเวน ผูตรวจสอบอัคคีภัย จัดอยูในรหัสอาชีพ   3151   

ผูเช่ียวชาญดานการปองกันอัคคีภัย จัดอยูในรหัสอาชีพ   3151

5162 เจาหนาที่ตํารวจ
ทําหนาท่ีรักษากฎหมายและกฎขอบังคับ   ปกปองบุคคลและทรัพยสินจากอันตรายและ

การกระทําท่ีผิดกฎหมาย    จับกุมบุคคลตาง  ๆ  ท่ีฝาฝนกฎหมาย    ออกตรวจตราทองท่ีและสถานที่
ท่ีไดรับอนุญาตใหใชเปนท่ีชุมนุมสาธารณะ     ทําบันทึกและรายงานเหตุการณตาง  ๆ       รวมถึง
การใหสัญญาณจราจรและใชอํานาจหนาท่ีในกรณีของอุบัติเหตุ    เชน

เจาหนาท่ีตํารวจ
ตํารวจรักษาความปลอดภัย  (ตํารวจติดตาม)
ตํารวจสายตรวจ
ตํารวจจราจร
ตํารวจน้ํา
ตํารวจทางหลวง
ตํารวจรถไฟ
ตํารวจปาไม
ตํารวจตระเวนชายแดน

ฯลฯ
ยกเวน ตํารวจสืบสวนและนักสืบ จัดอยูในรหัสอาชีพ   3450

ตํารวจดับเพลิง จัดอยูในรหัสอาชีพ   5161
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5163 ผูคุมนักโทษ
ทําหนาท่ีดูแลความปลอดภัย  และรักษาระเบียบวินัยของผูท่ีอยูในเรือนจําและทันฑสถาน

ควบคุมดูแลการกระทําและความประพฤติของผูตองขัง   เพ่ือปองกันไมใหมีการกอกวนหรือหลบหนี
ควบคุมผูตองขังในระหวางเดินทางไปยังเรือนจํา    ทันฑสถาน   หองพิจารณาคดี   หรือสถานที่อื่น ๆ
รวมถึงการฝกอบรมวิชาชีพและศีลธรรมใหแกผูตองขัง    เชน

ผูคุมนักโทษ
เจาหนาท่ีเรือนจําและทัณฑสถาน
ผูอบรมและผูฝกวิชาชีพในเรือนจํา

ฯลฯ

5169 พนักงานใหบริการดานการปองกันภัย  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ทําหนาท่ีตรวจตราอาคารและพื้นท่ีตาง  ๆ   เพ่ือปองกันการขโมย    การกระทํารุนแรง  

การละเมิดกฎหมายหรือการกระทําผิดกฎหมายอื่น ๆ  ถาจําเปนตองจับกุมตัวผูกระทําความผิดจะตอง
กระทําดวยความระมัดระวัง   การตรวจตราบริเวณชายหาดและสระวายน้ําเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ  และ
ชวยเหลือผูท่ีเลนน้ํา   การตรวจตราพื้นท่ีและควบคุมกฎเกณฑการลาสัตวในปาสงวนทางธรรมชาติ
รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูคุมกัน   เชน

ผูคุมกัน  (Bodyguard)
ผูควบคุมพ้ืนท่ีการลาสัตว
พนักงานดูแลความปลอดภัย   (Security  guard)
ผูคุมกันชายฝง
พนักงานชวยชีวิต

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานเฝาเปด-ปดประตู  ยามรักษาการณและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ

จัดอยูในรหัสอาชีพ   9152             
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หมวด 52 นายแบบและนางแบบ  พนักงานขายและพนักงานสาธิตสินคา
 หมู      521นายแบบและนางแบบงานแฟชั่นและในงานอื่น ๆ

5210 นายแบบและนางแบบงานแฟชั่น  และในงานอื่น ๆ
ทําหนาท่ีแสดงแบบเครื่องแตงกาย  เสื้อผาและสิ่งของอื่น ๆ เพ่ือการขายหรือแสดงทาทาง

เพ่ือเปนแบบสําหรับการโฆษณา   การถายภาพทางศิลปะ   การปนหรือการวาดภาพ   การแสดงแบบ
เสื้อผาและเครื่องประดับในงานแฟชั่นตาง ๆ   รวมถึงแสดงแบบสําหรับการถายภาพหรือภาพยนตร
ในสาขาของการโฆษณา    เชน

นายแบบ   นางแบบ  (โฆษณาสินคา  งานศิลปะ  งานแฟช่ัน  การปน  การถายภาพ
      การวาดภาพ  ฯลฯ)

ฯลฯ

 หมู    522 พนักงานขายสินคาในรานและพนักงานสาธิตสินคา
5220 พนักงานขายสินคาในรานและพนักงานสาธิตสินคา

ทําหนาท่ีขายสินคาและสาธิตสินคาในรานคาและหางสรรพสินคา   ช้ีแจงราคาสินคาและ
สวนลดตาง ๆ   เพ่ือกระตุนความสนใจในการซื้อ  รวมถึงการบรรจุหีบหอและจัดสงสินคาตามที่ลูกคา
ตองการ  เชน

พนักงานสาธิตสินคา
พนักงานขายสินคาในรานคาปลีก
พนักงานขายสินคาในรานคาสง
พนักงานขายประจําสถานีบริการน้ํามัน

ฯลฯ
 ยกเวน ผูจําหนายสินคาในตลาดและแผงลอย       จัดอยูในรหัสอาชีพ  5230      
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 หมู    523 ผูจําหนายสินคาในตลาดและแผงลอย
5230 ผูจําหนายสินคาในตลาดและแผงลอย

ทําหนาท่ีจําหนายสินคาในตลาดและแผงลอย  จําหนายสินคานานาชนิด  เชน  ผลิตภัณฑ
หัตถกรรม  จําพวกเครื่องหนังหรือสิ่งทอ   ไมแกะสลัก   ลายปกตาง  ๆ   หรือหนังสือพิมพ   นิตยสาร
บุหร่ี  ฯลฯ    โดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีทองถิ่นเพ่ือตั้งแผงลอยบนถนนในยานท่ีตั้งโดยเฉพาะ 
หรือในที่โลงแจง  หรือการจําหนายผลไม   ผักสดและสิ่งของอื่น ๆ ในบริเวณตลาด   เชน

ผูจําหนายสินคาในตลาดและแผงลอย
ฯลฯ

ยกเวน  ผูปฏิบัติงานจําหนายอาหารตามขางถนน จัดอยูในรหัสอาชีพ  9111  
ผูปฏิบัติงานจําหนายสินคาท่ีไมใชอาหารตามขางถนน

จัดอยูในรหัสอาชีพ  9112
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ประเภทอาชีพที่ 6 ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง
หมวด 61 ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจการตลาด

 หมู      611 ผูปฏิบัติงานดานการเพาะปลูกพืชผักเพื่อการคาและพืชไร
6111 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชไรและพืชผัก

ทําหนาที่วางแผนและดําเนินการเพื่อทําการเพาะปลูกพืชไรและพืชผัก โดยกําหนดประเภท
หรือชนิด  ปริมาณของพืชที่จะทําการเพาะปลูก   คัดเลือกและซื้อเมล็ดพันธุพืช  ปุย  วัสดุที่จะใชในการ
เพาะปลูก    ดําเนินงานดานการเกษตรตาง ๆ   เชน     การเตรียมดินและหวานเมล็ดพืช     การเก็บเกี่ยว
การเลี้ยงสัตวเพื่อใชงาน  การบํารุงรักษาอาคารสิ่งปลูกสราง  เครื่องจักร  อุปกรณทางการเกษตรตาง ๆ  
และจําหนายผลผลิตที่ไดใหแกผูรับซื้อ   องคกรการตลาดหรือในตลาดตาง ๆ   เชน

เกษตรกรปลูกขาว   
เกษตรกรปลูกพืชไร    (ฝาย  ออย  ปอ  ธัญพืช  ยาสูบ  พืชประเภทหัว  หัวบีท  ฮอพ  ฯลฯ) 
เกษตรกรปลูกพืชผัก
คนงานที่มีฝมือในการปลูกขาว  พืชไรและพืชผัก

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานติดเครื่องยนตที่ใชในดานการเกษตร

จัดอยูในรหัสอาชีพ  8331
คนงานในไรนาและสวน จัดอยูในรหัสอาชีพ  9211

6112 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกไมยืนตนและไมผล
ทําหนาที่วางแผนและดําเนินการเพื่อทําการเพาะปลูกไมยืนตนและไมพุม  เชน  ไมผลและ

 ไมเปลือกแข็ง   องุน    ชา   กาแฟ    ยางพาราและไมที่ใหนํ้ายาง    เตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก    ใสปุย
แตงกิ่งตนไม       ฉีดยาฆาแมลงและเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใชเครื่องจักร    แรงงานคนและแรงงานสัตว
รวมถึงการเก็บรักษาและแปรรูปผลผลิตพื้นฐาน      และจําหนายผลผลิตที่ไดใหแกผูรับซื้อ     องคกร
การตลาดหรือในตลาดตาง ๆ   เชน

เกษตรกรปลูกไมยืนตนและไมผล (ยางพารา  โกโก  กาแฟ  ชา  มะพราว  องุน  ฯลฯ)
คนงานที่มีฝมือในการปลูกไมยืนตนและไมผล
คนงานกรีดยาง (ยางพารา  ยางสน  ยางเมเปล)

ฯลฯ



144

            รายการ
ISCO-88

ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานติดเครื่องยนตที่ใชในดานการเกษตร
จัดอยูในรหัสอาชีพ  8331

คนงานในไรนาและสวน จัดอยูในรหัสอาชีพ  9211

6113 ผูปฏิบัติงานดานการเพาะปลูกไมดอกไมประดับ  การเพาะชําพันธุไมและการเพาะเห็ด
ทําหนาที่วางแผนและดําเนินการในการเตรียมตนกลา        เพื่อการเพาะปลูกไมยืนตน

 ไมดอก   ไมประดับ   โดยกําหนดประเภทหรือชนิด  ปริมาณของพืชที่จะทําการเพาะปลูก  วิธีการ
เพาะปลูก    การบํารุงรักษา    การคัดเลือกและซื้อเมล็ดพันธุพืช     ปุย    ยาฆาแมลง   อุปกรณและ
สิ่งอื่น ๆ   ตลอดจนการเก็บและรักษาเมล็ดไวเพื่อการขายหรือเพื่อใชเปนเมล็ดพันธุ   หรือทดลอง
ผสมพันธุพืชข้ึนใหม      ทั้งน้ีรวมถึงการควบคุมดูแล      การเพาะปลูกไมดอกไมประดับ    ตนไม 
พันธุไมตาง ๆ   ในสวนสาธารณะหรือสวนสวนบุคคล   การเพาะปลูกตนไมเพื่อวัตถุประสงคดาน
การแสดงหรือใชเปนยารักษาโรคและจําหนายผลผลิตที่ไดใหแกผูรับซื้อ      องคกรการตลาดหรือ
ในตลาดตาง ๆ  เชน

เกษตรกรเพาะชําพันธุไม
เกษตรกรเพาะปลูกไมดอกไมประดับ
เกษตรกรเพาะเห็ด
คนดูแลสวนสาธารณะ  สวนสวนบุคคล
คนดูแลสนามกอลฟ  สนามหญา
คนดูแลการเพาะปลูกพืชในเรือนกระจก
คนงานที่มีฝมือในการเพาะเห็ด
เจาหนาที่เพาะชํากลาไม  เจาหนาที่ขยายพันธุพืช

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานติดเครื่องยนตที่ใชในดานการเกษตร

จัดอยูในรหัสอาชีพ  8331
คนงานในไรนาและสวน จัดอยูในรหัสอาชีพ  9211
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6114 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชแบบผสมผสาน
ทําหนาที่วางแผนและดําเนินการในการปลูกพืชหลายประเภทผสมผสานกัน   เชน   พืชไร

 พืชผัก   ไมยืนตน   ไมผล   ไมดอกไมประดับและตนกลาจากเรือนเพาะชํา   โดยกําหนดประเภทหรือ
ชนิด   ปริมาณของพืชที่จะทําการเพาะปลูก    คัดเลือกและซื้อเมล็ดพันธุพืช    ปุย   วัสดุที่จะใชในการ
เพาะปลูก   ดําเนินงานดานการเกษตรตาง ๆ   เชน   การเตรียมดิน   การหวานเมล็ดพืช   การเก็บเกี่ยว
และจําหนายผลผลิต      รวมถึงการเพาะพันธุ       ขยายพันธุตนกลา     เพื่อการเพาะปลูกและจําหนาย
ผลผลิตที่ไดใหแกผูรับซื้อ  องคกรการตลาดหรือในตลาดตาง ๆ  เชน

เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน   (ปลูกพืชไรกับพืชผัก  ปลูกไมยืนตน
           กับไมดอกไมประดับ ฯลฯ)
ฯลฯ

ยกเวน ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในเชิงเศรษฐกิจการตลาด
จัดอยูในรหัสอาชีพ  6130

หมู    612 ผูผลิตสัตวเล้ียงในเชิงเศรษฐกิจการตลาดและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
6121 ผูผลิตผลิตภัณฑจากสัตวและการเลี้ยงปศุสัตว

ทําหนาที่วางแผน     กําหนดประเภท    จํานวนของสัตวที่จะเลี้ยงและผลิตภัณฑจากสัตว
 ที่จะทําการผลิต   ทําการผสมพันธุ   การเลี้ยงและการดูแลปศุสัตว  เชน   วัว   ควาย  สุกร  แกะ  แพะ

มา   รวมถึงสุนัขหรือแมว   เพื่อใชในการทํางานหรือการกีฬา    หรือเปนสัตวเลี้ยงในบาน   หรือเพื่อ    
วัตถุประสงคอื่น ๆ    รวมทั้งการเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ  นํ้านม  ขนสัตวและผลิตภัณฑอื่น ๆ   เพื่อจําหนาย
ใหแกผูรับซื้อ  องคกรการตลาดหรือในตลาดตาง ๆ   เชน

เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว   (วัว  ควาย  สุกร  แกะ  แพะ)  
เกษตรกรผสมพันธุและเพาะพันธุสัตวเลี้ยง  (วัว  ควาย  สุกร  แกะ  แพะ  มา  ลา  และลอ)
คนงานที่มีฝมือในการเลี้ยงปศุสัตว
คนงานตัดขนแกะ 
ผูผสมพันธุสุนัขหรือแมว

ฯลฯ
ยกเวน คนงานในฟารมเลี้ยงสัตว จัดอยูในรหัสอาชีพ  9211
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6122 ผูผลิตสัตวปกตาง ๆ
ทําหนาที่วางแผน   กําหนดประเภทหรือชนิด  จํานวนของสัตวปกที่จะเลี้ยงและผลิตภัณฑ

 จากสัตวปกที่จะทําการผลิต    คัดเลือกและซื้อลูกพันธุ    อาหาร    สิ่งของเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ
โดยจะตองมีความรูเกี่ยวกับการผสมพันธุ     การฟกไข   การเลี้ยงและการดูแลสัตวปก     เพื่อเอาเนื้อ
ไข    ขน   รวมทั้งทําการฆา   ชําแหละ    ตกแตงสัตวปกและบรรจุลงในภาชนะ    เพื่อการขนสงหรือ
การตลาด   เพื่อจําหนายใหแกผูรับซื้อ  องคกรการตลาดหรือในตลาดตาง ๆ   เชน

เกษตรกรเลี้ยงสัตวปก  (เปด  ไก  หาน  ไกงวง  ฯลฯ)
เกษตรกรดานการฟกไขสัตวปก 
เกษตรกรผสมพันธุและเพาะพันธุสัตวปก
คนงานที่มีฝมือในการเลี้ยงสัตวปก
คนงานโรงฟกไขสัตวปก

ฯลฯ
ยกเวน คนงานในฟารมเลี้ยงสัตว จัดอยูในรหัสอาชีพ  9211

6123 ผูเล้ียงผ้ึงและผูเล้ียงไหม
ทําหนาที่วางแผน   กําหนดชนิด   ประเภทและปริมาณของผลิตภัณฑผ้ึงและไหมที่จะทํา

 การผลิต   คัดเลือกและซื้อฝูงผ้ึง   รังผ้ึง   อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง  ๆ   เตรียมรังใหผ้ึงและ
ทําที่รองรับนํ้าผ้ึงเพื่อใหผ้ึงสามารถผลิตนํ้าผ้ึงไดมากที่สุด     และทําการคัดเลือกตัวไหม       ไขไหม
ใบหมอนและอุปกรณที่ใชในการเลี้ยง    เพื่อเพาะไขไหม     คัดเลือกรังไหม     รวมถึงการทํารังไหม
ใหแหงและจัดเกรดรังไหมเพื่อทําเสนไหมและจําหนายผลผลิตที่ไดใหแกผูรับซื้อ  องคกรการตลาด
หรือในตลาดตาง ๆ  เชน

เกษตรกรเลี้ยงผ้ึง 
เกษตรกรเลี้ยงไหม 
เกษตรกรเพาะพันธุตัวไหม 
คนงานที่มีฝมือในการเลี้ยงผ้ึง  ไหม  เพาะพันธุตัวไหม

ฯลฯ
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6124 ผูปฏิบัติงานดานการเล้ียงสัตวแบบผสมผสาน
ทําหนาที่วางแผนและดําเนินการในการเลี้ยงสัตวหลายประเภทผสมผสานกัน    เชน    วัว 

ควาย   หมู   แกะ   แพะ    มา   สัตวปก   ผ้ึงและไหม  โดยกําหนดประเภท   จํานวนของสัตวที่จะเลี้ยง
 และผลิตภัณฑจากสัตวที่จะทําการผลิต   จัดซื้อสัตวตาง ๆ   ทําการผลิตและจัดซื้ออาหารสัตว  ทําการ

ผสมพันธุ    การเลี้ยงและการดูแลสัตว      รวมถึงการจําหนายผลิตภัณฑจากสัตว    เชน    นํ้านม    ไข
ขนแกะ   นํ้าผ้ึง   รังไหม  ฯลฯ   ใหแกผูรับซื้อ  องคกรการตลาดหรือในตลาดตาง ๆ   เชน

เกษตรกรเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน  (เลี้ยงสุกรกับเลี้ยงไก  ฯลฯ)
คนงานที่มีฝมือในการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในเชิงเศรษฐกิจการตลาด

จัดอยูในรหัสอาชีพ  6130

6129 ผูผลิตสัตวเล้ียงในเชิงเศรษฐกิจการตลาดและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

ทําหนาที่กําหนดประเภทหรือชนิดและจํานวนของสัตวที่จะเลี้ยง   จัดสรางอาคารสําหรับ
 การเลี้ยงสัตว   จัดซื้อสัตว   เลี้ยงดูและใหอาหาร    ทําการผสมพันธุและขยายพันธุสัตวเลี้ยงและดูแล

สัตวปาที่เลี้ยงลูกดวยนม    นกเพื่อเกมการลาสัตวและนกประเภทอื่น  ๆ     รวมทั้งหอยทาก   งู   สัตว
เลื้อยคลาน   แมลงและสัตวที่ใชในหองทดลอง   เพื่อทําการจําหนายใหแกผูรับซื้อ  องคกรการตลาด
สวนสัตวและคณะละครสัตว     หรือในตลาดตาง ๆ     รวมถึงผูที่ใหความคุมครองสัตวในพื้นที่สงวน
พันธุสัตวและผูทําการฝกสัตวเพื่อการแขงขัน    หรือการแสดงละครสัตว  เชน

เกษตรกรผสมและเพาะพันธุ  (นก  สิงโต  กวาง  หอยทาก  งู   นกกระจอกเทศ  ฯลฯ) 
เกษตรกรผสมและเพาะพันธุนกเพื่อเกมการลาสัตว
ผูผสมและเพาะพันธุสัตวทดลองประเภทหนูตาง ๆ
เจาหนาที่อนุรักษสัตวปา
เจาหนาที่ดูแลสวนสัตว
ผูปฏิบัติงานดานการฝกสุนัข  มา  ฯลฯ

ฯลฯ
ยกเวน ผูควบคุมพื้นที่การลาสัตว จัดอยูในรหัสอาชีพ   5169
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หมู    613 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชและเล้ียงสัตวในเชิงเศรษฐกิจการตลาด
6130 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชและเล้ียงสัตวในเชิงเศรษฐกิจการตลาด

ทําหนาที่วางแผนและดําเนินการในการทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม    โดยกําหนด
 ประเภทหรือชนิด       และปริมาณของพืชที่จะทําการเพาะปลูกและสัตวที่จะเลี้ยง      โดยการจัดซื้อ

เมล็ดพันธุ   ปุยและอุปกรณตาง ๆ   การจัดเตรียมดิน   การไถหวาน   การเพาะปลูก   การขยายพันธุ
และเก็บเกี่ยวผลผลิตตาง ๆ  ทําการคัดเลือกสัตวที่จะเลี้ยง   ซื้ออาหารและดูแลสัตว   ผสมพันธุสัตว
ผลิตผลิตภัณฑจากสัตว      รวมถึงการจําหนายผลผลิตจากพืชและผลิตภัณฑจากสัตวใหแกผูรับซื้อ 
องคกรการตลาดหรือในตลาดตาง ๆ  เชน

เกษตรกรทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม  (ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว)
คนงานที่มีฝมือในการทําไรนาสวนผสม

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชแบบผสมผสาน จัดอยูในรหัสอาชีพ   6114   

ผูปฏิบัติงานดานการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน จัดอยูในรหัสอาชีพ   6124

หมู    614 ผูปฏิบัติงานดานการปาไมและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
6141 ผูปฏิบัติงานดานการปาไมและผูปฏิบัติงานตัดโคนตนไม

ทําหนาที่ตัดโคนตนไมในปา   ตัดไมใหเปนทอนซุง   จัดเตรียมไมเพื่อการขนสง  บรรทุก
 ไมทอนโดยใชรถบรรทุกหรือมัดแพซุง   เพื่อลากและลองซุงไปตามลํานํ้า      การดําเนินงานเกี่ยวกับ

การทําไม     เชน     การตรวจสอบและวัดขนาดไมตัวอยาง     เพื่อประมาณปริมาตรของไมยืนตนใน
บริเวณที่จะโคน   การทําเครื่องหมายทอนซุง  และบรรทุกใหไดนํ้าหนักตามที่กฎหมายกําหนด  เชน

ผูทําการตัดโคนตนไมและเลื่อยไม  (รวมถึงการตัดไมเพื่อทําไมหมอนรถไฟ)
ผูประกอบแพ ลองซุง
เจาพนักงานสํารวจนับแจงไม  (สํารวจและบันทึกปริมาตรของไม)
พนักงานวัดไม  (วัดขนาดไม)
พนักงานรักษาปาและปลูกปา
คนงานที่มีฝมือในดานการปาไม

ฯลฯ
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ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานติดเครื่องยนตที่ใชในดานการปาไม
จัดอยูในรหัสอาชีพ  8331

คนงานในดานการปาไม จัดอยูในรหัสอาชีพ  9212

6142 ผูปฏิบัติงานเผาถานและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่เผาถานแบบงาย ๆ       เพื่อแปรรูปเนื้อไมใหกลายเปนถาน      รวมถึงการสกัด

 นํ้ามันดิบจากเนื้อไม   โดยการใชกรรมวิธีแบบพื้นบานดั้งเดิม   เชน
คนเผาถาน
คนงานที่มีฝมือในการกลั่นนํ้ามันจากเนื้อไม  (กรรมวิธีแบบพื้นบานดั้งเดิม)

ฯลฯ
ยกเวน คนงานกรีดยาง  (ยางพารา  ยางสน  ยางเมเปล)   จัดอยูในรหัสอาชีพ  6112

หมู    615 ผูปฏิบัติงานดานการประมง  การลาสัตวและการวางกับดักสัตวตาง ๆ
6151 ผูปฏิบัติงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตาง ๆ

ทําหนาที่วางแผนและดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   คัดเลือกพันธุ   ทําการผสมพันธุ  เลี้ยง
 และขยายพันธุปลา   หอยมุก   หอยนางรมและสัตวนํ้าอื่น  ๆ   โดยการจัดซื้ออุปกรณตาง ๆ   ที่จําเปน

ควบคุมสภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม  ใหอาหาร  ปองกันและกําจัดโรค  เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การเจริญเติบโตและจับสัตวนํ้าเมื่อไดขนาด  ทําการฆา  ชําแหละและแชแข็ง  เพื่อบรรจุและจําหนาย
ใหแกผูรับซื้อ  องคกรการตลาดหรือในตลาดตาง ๆ  เชน

เกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   (ปลา   หอยมุก   หอยนางรม   หอยแมลงภู  
             สาหรายทะเลและสัตวนํ้าอื่น ๆ)

คนงานที่มีฝมือในดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ฯลฯ

ยกเวน คนงานในดานการประมง จัดอยูในรหัสอาชีพ  9213
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6152 ผูปฏิบัติงานดานการประมงน้ําจืด และการประมงชายฝงทะเล
ทําหนาที่จับสัตวนํ้าตามแมนํ้า    ลําคลอง    หนองบึง    อางเก็บนํ้า    หรือชายฝงทะเล

 จับสัตวนํ้าโดยวิธีทอดแห    วางเบ็ด   วางกับดักสัตวนํ้า   หรืออุปกรณการจับปลาอื่น ๆ     ทําการ
ซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องมือทําการประมง       รวบรวมสัตวนํ้าที่จับไดและทําการแชแข็ง
เพื่อจําหนายใหแกผูรับซื้อ    องคกรการตลาดหรือในตลาดตาง ๆ   รวมถึงการแปรรูป (ทําเค็ม)   เชน

ชาวประมงน้ําจืด
ชาวประมงชายฝงทะเล
ชาวประมงดํานํ้าเก็บฟองน้ําทะเล  หอยนางรม  หอยมุก  และสัตวนํ้าอื่น ๆ 
(รวมถึงคนหาปลาตามชายฝงทะเลและตามแมนํ้า  ลําคลอง   คนงมหอย  จับกุง  ปู 

และสัตวนํ้าอื่น ๆ)
คนงานที่มีฝมือในดานการประมงน้ําจืดและการประมงชายฝงทะเล

ฯลฯ
ยกเวน คนงานในดานการประมง จัดอยูในรหัสอาชีพ  9213

6153 ผูปฏิบัติงานดานการประมงทะเลน้ําลึก 
ทําหนาที่วางแผนและดําเนินการเพื่อจับสัตวนํ้าในทะเลน้ําลึก      โดยการใชเรือประมง 

 เครื่องมือจับปลาและอุปกรณการประมงอื่น ๆ    ในบริเวณที่ทําการจับปลา ตระเวนหาฝูงปลาหรือ
ใชเครื่องหาฝูงปลาเพื่อใหเขาไปในกับดัก   รวมถึงการซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือทําการประมง
การทําความสะอาดสัตวนํ้าเพื่อแชแข็งกอนที่จะนําสัตวนํ้าข้ึนฝง  เพื่อทําการจําหนายใหแกผูรับซื้อ
องคกรการตลาดหรือในตลาดตาง ๆ   เชน

ชาวประมงทะเลน้ําลึก
ลูกเรือประมงทะเลน้ําลึก
คนงานที่มีฝมือในดานการประมงทะเลน้ําลึก

ฯลฯ
ยกเวน คนงานในดานการประมง จัดอยูในรหัสอาชีพ  9213
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6154 ผูปฏิบัติงานดานการลาสัตวและการวางกับดักสัตวตาง ๆ
ทําหนาที่ลาสัตวและวางกับดักสัตวตาง  ๆ    เชน    สัตวเลี้ยงลูกดวยนม    นกหรือ

 สัตวเลื้อยคลาน   โดยใชอาวุธปนหรืออาวุธชนิดอื่น ๆ   เพื่อเอาเนื้อ   หนัง   ขนและผลิตภัณฑอื่น ๆ
รวมถึงการลาและวางกับดักสัตวปาทั่วไป     เพื่อขายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู     โดยจําหนายใหแกผูรับซื้อ
องคกรการตลาดหรือในตลาดตาง ๆ   เชน

นักลาสัตว  (แมวนํ้า  ปลาวาฬ  ปลาบึก  ฯลฯ)
ผูวางกับดักสัตว
ผูเก็บรังนกนางแอน

ฯลฯ
ยกเวน ผูใชแรงงานในดานการลาสัตว จัดอยูในรหัสอาชีพ  9213

ผูใชแรงงานในดานการวางกับดักสัตว จัดอยูในรหัสอาชีพ  9213

หมวด 62     ผูปฏิบัติงานดานการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ
หมู      621    ผูปฏิบัติงานดานการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ

6210 ผูปฏิบัติงานดานการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ
ทําหนาที่วางแผนและจัดเตรียมการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรดวย 

 ตนเอง   ทําการเพาะปลูกพืช    ผักสดและผลไม    เก็บรวบรวมผลไม  พืชสมุนไพรที่ใชทํายา  และ
ตนไมอื่น ๆ     การเลี้ยงหรือลาสัตวตาง  ๆ     การจับปลาเพื่อเปนอาหาร     โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน         ผลผลิตบางสวนที่เหลืออาจนําไปขายในตลาดของชุมชนในทองถิ่นเพื่อ
ซื้อของใชที่จําเปนในการยังชีพ   เชน

เกษตรกรผูทําการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ
ฯลฯ

ยกเวน คนงานในไรนาและสวน จัดอยูในรหัสอาชีพ  9211
คนงานในดานการประมง จัดอยูในรหัสอาชีพ  9213
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ประเภทอาชีพที่ 7  ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
หมวด 71            ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานการถลุง  สกัด  แยกและการกอสราง

 หมู      711           ผูปฏิบัติงานในเหมืองแร  ผูปฏิบัติงานดานวัตถุระเบิด  ผูปฏิบัติงานตัด
และแกะสลักหิน

7111 ผูปฏิบัติงานในเหมืองแรและเหมืองหิน (คนงานเหมือง)
ทําหนาที่ขุดสินแรและหิน  ทั้งใตดินและบนดิน   ทําการขุดเจาะ   แยกเอาถานหิน   สินแร

และแรอื่น ๆ  ออกจากเหมืองใตดินหรือเหมืองเปด ทําการขุดเจาะเพื่อใหไดหินแกรนิต   หินปูนหรือ
หินชนิดอื่น ๆ  ออกจากเหมืองหิน  ทําการปรับตั้งและปฏิบัติการเครื่องจักรที่ใชในการตัดชองอุโมงค
หรือเจาะหลุมวางวัตถุระเบิด   ทําการตัด   ประกอบและติดตั้งทอนไมหรือแทงเหล็กกั้น    เสาและคาน
รองรับผนังและหลังคาในบริเวณเหมืองใตดิน         ทําการเก็บรวบรวมตัวอยางของกอนถานหิน หรือ
สินแรสําหรับการตรวจวิเคราะหในหองทดลอง  เชน

พนักงานในเหมืองแรและเหมืองหิน  (คนงานขุดแร  ตําแร  รอนแร  ลางแร
คัดแยกชนิดของแร - หิน  ตัดแร  โมบดหินแร  เก็บตัวอยางแร ฯลฯ)

พนักงานค้ํายันอุโมงค  (ในเหมืองแรและเหมืองหินใตดิน)
ผูปฏิบัติงานในการทํานาเกลือ

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานทําเหมืองแร จัดอยูในรหัสอาชีพ  8111

7112 ผูปฏิบัติงานดานวัตถุระเบิดและผูปฏิบัติงานจุดระเบิดในเหมืองแรและเหมืองหิน
ทําหนาที่กําหนดตําแหนงของวัตถุระเบิดที่ตองการวางและใหคําแนะนําในการเจาะหลุม

 วางวัตถุระเบิด   คํานวณหาคาแรงระเบิด      จัดวางวัตถุระเบิดในปริมาณที่ถูกตอง     จัดเตรียมสถานที่
เพื่อทําการจุดระเบิดและจุดวัตถุระเบิดเพื่อทําใหถานหิน  สินแร  หินหรือแรอื่น ๆ  ในเหมืองแรหรือ
เหมืองหินแตกออกเปนช้ิน ๆ     หรือเพื่อสะสางสถานที่ทําการกอสรางและสถานที่ที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน  เชน

พนักงานวางวัตถุระเบิด
พนักงานจุดวัตถุระเบิด

 ฯลฯ
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7113 ผูปฏิบัติงานเจาะสกัด   ตัดและแกะสลักหิน
ทําหนาที่ตัดหินออกเปนแผนหรือกอน        โดยเครื่องมือที่ใชงานดวยมือหรือเครื่องมือที่ 

ขับเคลื่อนดวยมือ  คัดเลือกและจัดแแบงคุณภาพของหิน เชน  หินแกรนิต  หินออนและหินชนิดอื่นๆ  
ทําการตัดและขึ้นรูปทรง             แตงสําเร็จหินเพื่อใชในการสรางอนุสาวรียและอนุสรณสถานตาง ๆ
โดยการสรางแบบและขึ้นรูปทรงตาง  ๆ    บนกอนหิน     เพื่อแกะสลักรูปเหมือนของบุคคล     รวมทั้ง
การออกแบบลงบนกอนหินที่ใชสําหรับตกแตงดานหนาผนังของอาคาร    สิ่งปลูกสรางตาง ๆ    เชน

ชางเจาะหิน
ชางจัดแบงคุณภาพหิน
ชางตัดและเลื่อยหิน
ชางขัดหิน
ชางขัดเงาหิน  (หินแกรนิต  หินออน  หินชนวน)
ชางแกะสลักหินและเจียระไน
ชางแกะสลักหินเปนรูปเหมือนของบุคคล
ชางแกะสลักหินเปนรูปตัวอักษร
ชางลับหิน

ฯลฯ
ยกเวน ชางแกะสลัก  ชางปน  ชางหลอ  ชางวาดภาพและชางศิลปะอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  

จัดอยูในรหัสอาชีพ  2452
ชางปูแผนหินในการกอสราง   จัดอยูในรหัสอาชีพ  7122
พนักงานเครื่องเจาะหิน   จัดอยูในรหัสอาชีพ  8112
พนักงานเครื่องแกะสลักผลิตภัณฑหิน   จัดอยูในรหัสอาชีพ  8212
พนักงานเครื่องตัดผลิตภัณฑหิน   จัดอยูในรหัสอาชีพ  8212
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หมู    712  ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานโครงสรางอาคาร    ส่ิงปลูกสรางและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
7121 ผูปฏิบัติงานกอสรางดวยวัสดุพื้นบาน

ทําหนาที่จัดเตรียมพื้นที่สําหรับการกอสราง  การประกอบ  ติดตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซม
อาคารขนาดเล็ก   ขนาดใหญและโครงสรางตาง ๆ   โดยใชวัสดุพื้นบาน  เชน   ไมไผ   หญาแหง   ฟาง
กก   ดินโคลน  ไมกระดาน  เสาหรือใบไมตาง ๆ   เชน

ชางกอสรางดวยวัสดุพื้นบาน  (ไมไผ  หญาแหง  ฟาง  กก  ดินโคลน  ไมกระดาน
 เสาหรือใบไมตาง ๆ)
ฯลฯ

7122 ผูปฏิบัติงานกออิฐและปูแผนหิน
ทําหนาที่ในการกออิฐ  ปูแผนหิน  กระเบื้องกลวง  หรือช้ินสวนประกอบของอาคารตาง ๆ 

ที่คลายคลึงกัน   เพื่อกอสรางหรือซอมแซมฝาผนัง   เตาผิงและโครงสรางอื่น ๆ เชน ปลองไฟ   เตาเผา  
เตาอบ  กําแพง  ทาเทียบเรือ ตอมอ   รวมถึงการปูทางเดินเทาและขอบถนนดวยกอนหิน   เชน

ชางกออิฐในการกอสราง  (ชางกออิฐในการกอสราง  ชางกออิฐเตาเผา  ชางกออิฐทนไฟ
           ชางกออิฐปลองไฟ  ฯลฯ)

ชางปูแผนหินในการกอสราง  (ชางกอหินกําแพง  ชางกอทาเทียบเรือ  ชางกอตอมอ
ชางปูทางเดินเทา  ฯลฯ)
ฯลฯ

7123 ผูปฏิบัติงานหลอเทคอนกรีต  ตกแตงผิวซีเมนตและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ติดตั้งโครงสรางคอนกรีตเสริมแรง     ทําการกอสรางและซอมแซมพื้น     ฝาผนัง 

ถังบรรจุ   ไซโลและโครงสรางอื่น  ๆ    ดวยคอนกรีตเสริมแรง    สรางแผนประกบสําหรับทําแบบหรือ
ทําการประกอบแบบสําเร็จรูปเพื่อหลอเทคอนกรีต    ตกแตงผิวซีเมนตชองเปดตาง ๆ   บนฝาผนังหรือ
ตัวถังของบอ     รวมถึงการทําพื้นหินขัดดวยการผสมซีเมนต       ทรายสีและชิ้นหินออน     ซึ่งเรียกวา
การทําพื้นหินขัดแบบเทอรรัซโซ (terrazzo)  เชน

ชางผสมซีเมนต
ชางตกแตงผิวซีเมนต
ชางหลอเทคอนกรีต
ชางทําผลิตภัณฑคอนกรีต
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ชางทําแบบหลอเทคอนกรีต
ชางทําคอนกรีตเสริมแรง
ชางทําพื้นหินขัดแบบเทอรรัซโซ

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑซีเมนตและแรอื่น ๆ

จัดอยูในรหัสอาชีพ  8212
พนักงานเครื่องเทคอนกรีตถนน  (การกอสราง) จัดอยูในรหัสอาชีพ  8332

7124 ผูปฏิบัติงานดานงานไมและผูปฏิบัติงานดานการทําเครื่องไม
ทําหนาที่ในการสราง   แกไข   ดัดแปลง   ติดตั้งและซอมแซมโครงสรางและงานไมอื่น  ๆ 

บนโตะทํางานของชาง (work-bench)  และในสถานที่กอสราง   ทําการวัดขนาด  ประกอบและแกไข
ดัดแปลงสวนประกอบภายในและภายนอกอาคารสิ่งปลูกสราง    เชน   วงกบประตู    วงกบหนาตาง  
ฝาผนัง และประกอบอุปกรณฉากสําหรับการแสดงละคร   การถายทําภาพยนตร   โทรทัศน   รวมถึง
การติดตั้งอุปกรณตาง ๆ    ที่เปนไมในตูโดยสารของรถไฟ     อากาศยาน   เรือและยานพาหนะอื่น ๆ 
และทําการตอและซอมเรือไมขนาดเล็ก  เชน  เรือใบ  เรือยนต   แพ   ฯลฯ    เชน

ชางประกอบเขาหนาไม  ชางทําวงกบ  ชางทําประตูหนาตาง
ชางไมทําปราสาทในงานเผาศพ  (ของประชาชนในภาคเหนือ)
ชางไมกอสรางบาน
ชางไมประจําสถานที่แสดงละคร   สถานที่ถายทําภาพยนตร  โทรทัศน  

และชางไมประจําสถานที่อื่น ๆ
ชางไมกอสรางและซอมแซมสวนประกอบของเครื่องบินที่ทําดวยไม
ชางไมกอสรางและซอมแซมโครงรางของยานพาหนะที่ทําดวยไม
ชางไมกอสรางและซอมแซมเกวียนและรถที่ทําดวยไม
ชางไมตอเรือ   ซอมแซมเรือและสวนประกอบของเรือ

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานหัตถกรรมไมและวัสดุอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

จัดอยูในรหัสอาชีพ   7331  
ชางทําเฟอรนิเจอรไมและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    

จัดอยูในรหัสอาชีพ   7422  
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7129 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานโครงสรางอาคาร   ส่ิงปลูกสรางและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

ทําหนาที่ดานการกอสรางโครงสรางของอาคาร    สิ่งปลูกสรางและการบํารุงรักษาอาคาร
สํานักงาน    อพารตเมนต   โรงงานและอาคารสูงใหอยูในสภาพที่ดี   ทําการประกอบ   ติดตั้งน่ังราน
ที่เปนไมหรือเหล็กช่ัวคราว     ตามสถานที่กอสรางตาง ๆ     ตลอดจนทําการรื้อถอนอาคารและ
สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ เชน

ผูปฏิบัติงานรื้อถอนอาคาร   สิ่งปลูกสราง
ผูปฏิบัติงานสรางนั่งราน (ประกอบหรือติดตั้งน่ังรานที่เปนไม  เหล็กช่ัวคราว

          ตามสถานที่ตาง ๆ )
ผูปฏิบัติงานกอสรางในที่สูง ๆ (การซอมแซมอาคารสูง  การติดตั้งปายโฆษณาตาง ๆ ฯลฯ)
ผูปฏิบัติงานสรางบานดวยวัสดุที่ไมใชวัสดุพื้นบาน

ฯลฯ
ยกเวน ผูใชแรงงานในดานการกอสรางอาคาร  สิ่งปลูกสราง 

จัดอยูในรหัสอาชีพ   9313

หมู    713  ผูปฏิบัติงานในธุรกิจตกแตงอาคาร    ส่ิงปลูกสรางและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
7131 ผูปฏิบัติงานมุงหลังคา

ทําหนาที่ดานการมุงหลังคา   บํารุงรักษาและซอมแซมโครงสรางหลังคาดวยแผนหินและ
แผนกระเบื้อง   วัสดุสังเคราะหตาง ๆ     ยางมะตอย    แผนโลหะหรือวัสดุมุงหลังคาที่เปนหญาหรือ
ฟางแหง  เชน

ชางมุงหลังคาดวยวัสดุตาง ๆ  (แผนหิน   แผนกระเบื้อง  ยางมะตอย  แผนโลหะ
หญาหรือฟางแหง และวัสดุอื่น ๆ)
ฯลฯ
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7132 ผูปฏิบัติงานปูพื้นและปูกระเบื้อง
ทําหนาที่ในการติดตั้ง     บํารุงรักษาและซอมแซมพื้นไมปารเกต    และพื้นชนิดอื่น ๆ     

จัดเตรียมพื้นที่สําหรับการปูพื้นดวยไมปารเกต    แผนกระเบื้องหรือวัสดุอื่น ๆ      ทําการประกอบ
ช้ินสวนของแผนไมปารเกตหรือวัสดุอื่น ๆ   และจัดวางบนพื้นตามแบบที่กําหนด  จัดเตรียมพื้นที่
ฝาผนังสําหรับการตกแตงหรือวัตถุประสงคอื่น ๆ   เชน   ฉนวนปองกันการสะทอนแสง    ปูแผน
กระเบื้อง  ทําการกอสรางและจัดวางแผนโมเสกติดฝาผนัง  พื้นหองและพื้นผิวอื่น ๆ   เชน

ชางปูพื้นและปูกระเบื้อง  (ไมปารเกต  หินออน  กระเบื้อง  โมเสก  บล็อกไม  
            และวัสดุตาง ๆ)

 ฯลฯ

7133 ผูปฏิบัติงานฉาบปูน (ปลาสเตอร) เพื่อการตกแตง
ทําหนาที่ในการฉาบปูนปลาสเตอรลงบนผิวภายนอก      ภายในและบนเพดานของอาคาร

สิ่งปลูกสรางเพื่อทําใหพื้นผิวเรียบ   เพื่อเปนการปองกันหรือตกแตงอาคาร     ทําการหลอแบบ   ติดตั้ง
แผนปูนปลาสเตอรสําหรับตกแตงและทําการเทขึ้นรูป         และขัดแตงขอบคิ้วที่ทําดวยปูนปลาสเตอร
รวมถึงการสรางและติดตั้งรูปปนปูนปลาสเตอรที่ใชในการตกแตง          ที่ผลิตจากปูนปลาสเตอรผสม
เสนใย    เชน

ชางฉาบปูน (ปลาสเตอร) เพื่อการตกแตง
ผูปฏิบัติงานดานรูปปนปูนปลาสเตอร   ที่ใชในการตกแตง
ผูปฏิบัติงานติดตั้งแผนปูนปลาสเตอรปดฝาผนัง

ฯลฯ
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7134 ผูปฏิบัติงานติดตั้งฉนวน
ทําหนาที่ในการติดตั้งวัสดุที่เปนแผนและผืนฉนวน       หรือวัสดุที่ดูดซับเสียงลงบนผนัง   

พื้นและเพดานของอาคาร     สิ่งปลูกสราง   ทอหรืออุปกรณเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
ทําการเปาและบรรจุวัสดุที่เปนฉนวนหรือวัสดุที่ดูดซับคลื่นเสียงลงในชองวางระหวางฝาผนัง   พื้น
และเพดานของอาคาร     สิ่งปลูกสรางดวยเคร่ืองจักรที่ใชกําลังขับเคลื่อน      รวมถึงทําการติดตั้งหรือ
ปดวัสดุฉนวนตาง ๆ    ลงบนพื้นผิวที่ไมไดปดหุมของอุปกรณตาง ๆ   เชน  หมอนํ้า (boiler)   ทอและ
ถังเก็บ   เชน

ชางติดตั้งฉนวนอาคาร
ชางติดตั้งฉนวนปองกันเสียงสะทอน
ชางติดตั้งฉนวนหมอนํ้า  (boiler)  และทอ
ชางติดตั้งฉนวนอุปกรณเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
ชางติดตั้งฉนวนอื่น ๆ 

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องฉีดพนฉนวน จัดอยูในรหัสอาชีพ  8290

7135 ผูปฏิบัติงานติดตั้งแผนกระจก
ทําหนาที่ในการตัด    ประกอบและติดตั้งกระจกในอาคาร    สิ่งปลูกสราง     ติดตั้งกระจก

แผนเรียบหรือแผนโคงบนผนังดานหนาของรานคา     บานประตู    ตูโชว  ฯลฯ    การติดแผนกระจก
ที่ชองใหแสงสวางบนหลังคา     ติดตั้งช้ินสวนกระจกตาง ๆ       ลงบนกรอบตะกั่วหรือทองแดงเพื่อ
ตกแตงหนาตางและแผงกั้นตาง ๆ         รวมถึงการติดตั้งแผงกระจกธรรมดาหรือแผงกระจกกันแตก
ลงบนหนาตาง   ประตู   และแผงกันลมดานหนาของยานพาหนะ   เชน

ชางติดกระจกอาคาร ยานพาหนะ หลังคา
ชางติดกระจกหนาตางโบสถ
ชางติดกระจกงานศิลปะ
ชางติดแผนกระจกเขากรอบ
ชางติดกระจกสีประตูหนาตาง
ชางติดกระจกทําตูปลา
ชางติดกระจกอื่น ๆ ที่มิไดระบุไว

ฯลฯ
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7136 ผูปฏิบัติงานวางทอนํ้าและทอนําสง
ทําหนาที่ในการประกอบ    ปรับปรุง     ติดตั้ง    บํารุงรักษาและซอมแซมทอ    ขอตอและ

อุปกรณเครื่องใชในระบบทอระบายน้ํา   ระบบการทําความรอน   ระบบทอนําสงในอาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม   เรือและอากาศยาน   รวมถึงการวางทอดินเหนียว   ทอคอนกรีตหรือทอเหล็กหลอในคู 
เพื่อสรางทอระบายน้ํา    ทอหลักนํ้าประปาหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ   เชน

ชางวางทอระบายน้ํา
ชางวางทอระบายอากาศ
ชางวางทอไอนํ้า
ชางวางทอหลักนํ้าประปา
ชางวางทอนําสงกาซ
ชางวางทอนําสงทางทะเล
ชางวางทอนําสงในอากาศยาน
ชางวางทอนําสงในเรือ
ชางวางทอนําสงสารเคมี

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องติดตั้งและวางทอ จัดอยูในรหัสอาชีพ  8290

7137 ผูปฏิบัติงานเดินสายไฟและอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของภายในอาคาร
ทําหนาที่ในการติดตั้ง      บํารุงรักษาและซอมแซมระบบการเดินสายไฟฟา    และอุปกรณ

ไฟฟาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ภายในอาคาร  สิ่งปลูกสราง  เชน   โรงเรียน   โรงพยาบาล   สถานที่ทําธุรกิจ
การคา  ที่อยูอาศัยและโครงสรางอื่น ๆ  รวมถึงโรงละครและสถานที่ผลิตรายการวิทยุ   หรือโทรทัศน
ตาง ๆ   เชน

ชางเดินสายไฟฟาประจําอาคาร  (ติดตั้งอุปกรณและบํารุงรักษา)
ชางเดินสายไฟฟาประจําเวทีและหองศิลป
ชางเดินสายไฟฟาประจําโรงมหรสพ

ฯลฯ
ยกเวน ชางเครื่อง  ชางปรับ  ชางซอมอุปกรณไฟฟากําลัง จัดอยูในรหัสอาชีพ   7241
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หมู    714  ผูปฏิบัติงานในธุรกิจทาสี   ทําความสะอาดโครงสรางอาคาร   ส่ิงปลูกสราง
และธุรกิจอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวของ

7141 ผูปฏิบัติงานทาสีและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่จัดเตรียมพื้นผิวของอาคาร     สิ่งปลูกสรางและโครงสรางอื่น  ๆ       สําหรับทาสี 

พนสีหรือเคลือบผิวโดยใชนํ้ามันชักเงา    เชลแล็กและวัสดุตาง ๆ    ที่คลายคลึงกัน   ลงบนพื้นผิวและ
เครื่องใชที่ติดอยูกับอาคาร   เพื่อเปนการปองกันหรือเพื่อการตกแตงพื้นผิวของอาคาร  ทําการวัดระยะ
ขนาด   เพื่อปดหุมผนังภายในและเพดานของอาคารสิ่งปลูกสรางและเรือตาง ๆ    ดวยกระดาษบุผนัง
ผาไหมหรือเน้ือผาแบบอื่น ๆ      ทั้งน้ีรวมถึงการทาหรือพนสี ตะกั่วแดง     สารเคลือบยางมะตอยและ
วัสดุที่คลายคลึงกัน      ลงบนผิวใตทองเรือและโครงสรางโลหะ    โครงรางอาคาร     สะพานและ
สิ่งกอสรางที่ทําดวยโลหะตาง ๆ    เชน

ชางทาสีงานกอสราง
ชางทาสีอาคาร  สิ่งปลูกสราง
ชางทาสีโครงเหล็ก
ชางทาสีลําเรือ
ชางทาสีเครื่องหมายจราจร
ชางติดกระดาษหรือผาบนผนังอาคารแทนการทาสี

ฯลฯ

7142 ผูปฏิบัติงานเคลือบผิวและผูปฏิบัติงานทาสีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ในการทาสีรถยนต  รถโดยสารประจําทาง  รถบรรทุกและยานยนตอื่น ๆ  รวมถึง

การพนสี     ตลอดจนเคลือบสารปองกันหรือนํ้ามันชักเงาลงบนผิวโลหะ    ไมและผลิตภัณฑอื่น ๆ 
ที่ผลิตข้ึน   ซึ่งโดยทั่วไปจะใชอุปกรณการพนสีแบบใชมือถือ   เชน

ชางทาสีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ชางพนสียานยนต  (รถยนต  รถโดยสารประจําทาง  ฯลฯ)
ชางเคลือบผิวผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ชางเคลือบผิวยานยนต  (รถยนต  รถโดยสารประจําทาง  ฯลฯ)

ฯลฯ
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ยกเวน ชางทาสีอาคาร สิ่งปลูกสราง  เรือ     จัดอยูในรหัสอาชีพ   7141
ผูปฏิบัติงานระบายสี   ตกแตง จัดอยูในรหัสอาชีพ   7324
พนักงานเครื่องพนโลหะ จัดอยูในรหัสอาชีพ   8223
พนักงานเครื่องพนสีไม จัดอยูในรหัสอาชีพ   8240

                                  
7143 ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดโครงสรางของอาคาร    ส่ิงปลูกสราง

ทําหนาที่ในการทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของอาคาร    สิ่งปลูกสรางและโครงสราง
อื่น ๆ   โดยใชสารเคมี     การพนไอนํ้าหรือเม็ดทรายที่ฉีดดวยแรงดันสูง      รวมถึงการขจัดเขมาจาก
ทอไอเสีย    ปลองไฟและขอตอเช่ือมทอตาง ๆ   เชน

ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดโครงสรางของอาคาร   สิ่งปลูกสราง
ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดปลองไฟ  ปลองทออากาศ
ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดภายนอกอาคาร
ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดภายนอกอาคารดวยการฉีดพนทราย
ผูปฏิบัติงานกําจัดปลวกและแมลง

ฯลฯ

หมวด 72   ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานโลหะ  เครื่องจักรและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
หมู      721 ชางทําแบบหลอโลหะ  ชางเชื่อม  ผูปฏิบัติงานดานโลหะแผน  ผูปฏิบัติงานจัดเตรียม

โครงสรางโลหะและผูปฏิบัติงานในธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
7211 ชางทําแบบหลอโลหะและชางทําแกนแบบหลอโลหะ

ทําหนาที่ในการทําแบบหลอโลหะและทําแกนแบบหลอโลหะ  โดยการสรางแบบหลอ
ดวยมือหรือใชเครื่องจักรชวยบนโตะทํางานของชาง  (work-bench)  สําหรับการหลองานชิ้นเล็ก ๆ
หรือทํางานบนพื้นของโรงหลอมหรือทํางานในหลุม    สําหรับการหลองานชิ้นใหญ   เชน

ชางทําแบบหลอโลหะ 
ชางทําแกนแบบหลอโลหะ 
ชางหลอโลหะเพื่อทําแบบหลอ

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องจักรทําแกนแบบหลอโลหะ จัดอยูในรหัสอาชีพ   8211
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7212 ชางเชื่อมและชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ
ทําหนาที่เช่ือมตอและตัดช้ินสวนโลหะโดยใชเปลวไฟจากกาซ     หรือประกายไฟฟา  

หรือแหลงที่ใหความรอนอื่น ๆ     เพื่อหลอมตัดช้ินโลหะหรือเช่ือมตอช้ินโลหะดวยวิธีการบัดกรี  
วิธีเบรซซิ่ง  (brazing)  วิธีโซลเดอรร่ิง  (soldering)  หรือเครื่องเช่ือมไฟฟาแบบรีซีสเต็นซ  เวลดิ้ง 
(resistance-welding)  รวมทั้งการใชอุปกรณหัวเปาเปลวไฟโบลทอรช  (blowtorch)  เพื่อสรางและ
ซอมผิวเน้ือตะกั่ว   ทอ   พื้นและเครื่องใชตะกั่วอื่น ๆ    เชน

ชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ
ชางเชื่อมโลหะ
ชางเชื่อมโลหะดวยออกซิเจน  หรือกาซอยางอื่น
ชางเชื่อมโลหะดวยไฟฟา
ชางเชื่อมโลหะดวยเธอรไมท
ชางเชื่อมและตัดโลหะดวยเปลวไฟอื่น ๆ
ชางบัดกรี
ชางประสาน

ฯลฯ

7213 ผูปฏิบัติงานดานโลหะแผน
ทําหนาที่ผลิต   ติดตั้งและซอมแซมเครื่องใชและชิ้นสวนของเครื่องใชที่ทําจากแผนโลหะ

เชน   เหล็ก     อลูมิเนียม     ทองเหลือง    ทองแดง    ดีบุก    สังกะสีหรือเหล็กชุบสังกะสี   และการทํา
เครื่องหมายลงบนโลหะแผนเพื่อการตัดและขึ้นรูป        รวมถึงการติดตั้งและซอมแซมชิ้นสวนที่เปน
โลหะแผนในอากาศยาน  รถยนตและยานพาหนะอื่น ๆ   เชน

ผูปฏิบัติงานโลหะแผน  (ชางโลหะแผน)
ชางทองแดง  (ทําและซอมแซมผลิตภัณฑตาง ๆ ดวยแผนทองแดง)
ชางดีบุก  (ทําและซอมแซมผลิตภัณฑตาง ๆ ดวยแผนดีบุก)
ชางหมอนํ้า (boiler)  (ทําและซอมแซมหมอนํ้า  ถังเก็บนํ้า ดวยแผนเหล็ก)
ชางทํามุงลวด  เหล็กดัด
ชางโลหะแผนทํามีด  
ชางทําเครื่องหมายโลหะแผน
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ชางโลหะแผนยานพาหนะ
ชางโลหะแผนเครื่องประดับ
ชางทํารางน้ํา
ชางทําบานพับ
(รวมถึง ชางที่ทําและซอมแซมผลิตภัณฑดวยโลหะแผนชนิดตาง ๆ)

ฯลฯ

7214 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมและชางติดตั้งโครงสรางโลหะ
ทําหนาที่ในการประกอบและติดตั้งโครงเหล็กในโรงงาน โครงสรางอาคาร  สิ่งปลูกสราง

สะพานและชิ้นสวนเหล็กในโครงสรางของเรือ      โดยการขึ้นรูปและประกอบโครงสรางเหล็กแผน
ของเรือที่กําลังอยูระหวางการกอสรางหรือซอมแซม      รวมถึงการย้ําหมุดเพื่อยึดช้ินสวนโครงสราง
โลหะตาง ๆ  เชน

ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมและชางติดตั้งโครงสรางโลหะ
ชางทําเครื่องหมายโครงสรางโลหะ
ชางเตรียมโครงสรางโลหะ
ชางติดตั้งโครงสรางโลหะ
ชางทําโครงเหล็กในโรงงาน
ชางยกตั้งโครงเหล็กงานกอสราง
ชางทําโครงเหล็กตัวเรือ
ชางดัดแผนเหล็กกลา
ชางตอเรือโลหะ
ชางยํ้าหมุด
ชางติดตั้งสํานักงานเคลื่อนที่

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องผลิตหมุดยึด     จัดอยูในรหัสอาชีพ   8211
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7215 ผูปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องยกและสายเคเบิล
ทําหนาที่ในการติดตั้งเครื่องยกและสายเคเบิล สําหรับการยกหรือลาก     เพื่อนํามาใชใน

การเคลื่อนยายเครื่องจักร    การขนสงผูโดยสาร    คนงาน    วัสดุและวัตถุที่มีนํ้าหนักมาก   ในโรงงาน
และสถานที่อื่น ๆ  รวมถึงการติดตั้ง  ซอมแซมและประกอบอุปกรณตาง ๆ  เขากับสายเคเบิลและเชือก
ในเรือ   อากาศยาน  บริเวณขุดเจาะบอนํ้ามัน  บอกาซและสะพานแขวน ฯลฯ   เชน

ผูปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องยกและสายเคเบิล
ชางติดตั้งเครื่องยก
ชางตอสายเคเบิลและเชือก
ชางติดตั้งสายเคเบิล  (ในเรือ  อากาศยาน  รถไฟ  ฯลฯ)
ชางติดตั้งเครื่องเจาะน้ํามัน และกาซ

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องตอสายเคเบิลและเชือก จัดอยูในรหัสอาชีพ  8290

7216 ผูปฏิบัติงานใตนํ้า
ทําหนาที่ปฏิบัติงานใตนํ้า  เพื่อทําการตรวจสอบ   ติดตั้ง   ซอมแซม   และถอดถอนอุปกรณ

และโครงสรางตาง ๆ    เพื่อวางรากฐานของสะพาน    ทาเทียบเรือและผนังกั้นของทาเรือ    ตลอดจน
ตรวจสอบความเสียหายใตทองเรือ  สภาพเรือที่จมอยูใตนํ้า  เคลื่อนยายสิ่งกีดขวางใตนํ้า  เจาะรูสําหรับ
วางระเบิดใตนํ้า   รวมถึงการกูซากเรือหรือศพของผูเสียชีวิต   เชน

ผูปฏิบัติงานใตนํ้า
นักประดาน้ําดานการกูภัย

ฯลฯ
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หมู    722  ชางเหล็ก  ชางทําเครื่องมือและผูปฏิบัติงาน ในธุรกิจอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ
7221 ชางเหล็ก  ชางตีเหล็กและผูปฏิบัติงานทุบอัดโลหะ

ทําหนาที่ตีและทุบแทงเหล็ก    แผนเหล็กและโลหะชนิดอื่น ๆ    เพื่อทําและซอมแซม
เครื่องมือประเภทตาง ๆ    ผลิตภัณฑโลหะ   ช้ินสวนอุปกรณ   เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ    รวมถึง
การเผาโลหะในเตา   การผลิตและซอมแซมสิ่งของตาง ๆ    ดวยการดึง   ยืด   ตัด  ทุบและตีโลหะ
เพื่อทําใหแข็งข้ึนหรือออนลงและขึ้นรูปโลหะดวยคอน   หรือเครื่องทุบอัด   การผลิตลวดดวยวิธี
ดึงยืดโลหะ  เชน

ชางทุบอัดโลหะ
ชางขึ้นรูปโลหะ
ชางเหล็ก
ชางตีเหล็ก
ชางเผาแทงโลหะใหรอน
ชางทําโลหะใหแข็ง
ชางทําโลหะใหเหนียว
ชางดึงโลหะเปนเสนลวด หรือทอน
ชางดึงโลหะทําเปนทอหรือเหล็กเสน
ชางเผาโลหะ  ชางเปลี่ยนความแข็ง  ความเหนียวแนนของโลหะ  และผูจัดทํา

กระบวนการตาง ๆ เกี่ยวกับโลหะ
ชางหลอโลหะ

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องหลอโลหะ จัดอยูในรหัสอาชีพ 8122

ผูปฏิบัติการเครื่องมือกล จัดอยูในรหัสอาชีพ 8211
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7222 ชางทําเครื่องมือและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ในการทํา   บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องมือตาง ๆ   เชน  เครื่องมือวัด   อุปกรณ

จับยึด   ตลอดจนเครื่องยนต   หรืออุปกรณเครื่องจักรและชิ้นสวนที่เกี่ยวของ     โดยเครื่องมือที่ใชงาน
ดวยมือหรือเครื่องมือกล       ทําการซอมแซมและดัดแปลงปนที่ใชในดานการกีฬาและอาวุธขนาดเล็ก
ตาง ๆ   ทําการสราง  ประกอบ   ซอมแซมและติดตั้งช้ินสวนของกุญแจและลอกตาง ๆ   รวมทั้งการจัด
วางเสนและจุดอางอิงบนชิ้นงานโลหะเพื่อแนะนําผูปฏิบัติงานอื่น ๆ    ที่ดําเนินการตัด  กลึง  ไส  ฝน
หรือกรรมวิธีอื่น ๆ    เพื่อข้ึนรูปช้ินงานโลหะ  เชน

ชางทําเครื่องมือ
ชางทํา    ประกอบและซอมปน
ชางทํา    ประกอบและซอมกุญแจ
ชางทําแบบกระสวนหลอโลหะ
ชางทําเครื่องหมายบนโลหะ
ชางทําเครื่องหมายบนเครื่องมือ
ชางตกแตงแมพิมพ

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องมือกล จัดอยูในรหัสอาชีพ 8211

 
7223 ผูปฏิบัติงานปรับตั้งและใชเครื่องมือกล

ทําหนาที่ในการปรับตั้งการทํางานของเครื่องจักรและใชเครื่องจักรเพื่อแปรรูปโลหะ  
เชน   เครื่องกลึง   เครื่องไส    เครื่องปรับความเรียบ   เครื่องควาน    เครื่องเจาะ    เครื่องฝนเรียบหรือ
เครื่องขัดผิวละเอียดสําหรับโลหะ     รวมทั้งปฏิบัติงานตาง ๆ    ในลักษณะเดียวกันกับวัสดุประเภท
พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ   ที่ใชแทนโลหะ   เชน

ชางปรับตั้งและใชเครื่องกลึง   (ชางกลึงโลหะ)
ชางปรับตั้งและใชเครื่องตัดเฟอง
ชางปรับตั้งและใชเครื่องไส
ชางปรับตั้งและใชเครื่องเจาะ
ชางปรับตั้งและใชเครื่องเจียระไน
ชางปรับตั้งและใชเครื่องควาน
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ชางปรับตั้งและใชเครื่องลับโลหะ
ชางปรับตั้งและใชเครื่องขัดโลหะ
ชางปรับตั้งและใชเครื่องเขารูป
ชางปรับตั้งและใชเครื่องเลื่อยโลหะ

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานปรับตั้งและใชเครื่องจักรแปรรูปไม จัดอยูในรหัสอาชีพ  7423

ผูปฏิบัติการเครื่องมือกล จัดอยูในรหัสอาชีพ  8211

7224 ผูปฏิบัติงานเจียระไนโลหะ    ขัดเงาโลหะและลับเครื่องมือดวยอุปกรณแบบลอหมุน
ทําหนาที่ในการเจียระไนโลหะ  ขัดเงาโลหะและลับเครื่องมือ ดวยเคร่ืองจักรแบบติดตั้ง

อยูกับที่หรือแบบที่เคลื่อนยายได   หรืออุปกรณแบบลอหมุน   รวมถึงทําการซอมแซม   ปรับตั้ง   
ลับใบเลื่อย   ลับคมเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ   เชน

ชางเจียระไนโลหะ
ชางขัดเงาโลหะ
ชางตกแตงผิวโลหะ
ชางลับเครื่องมือ
ชางลับมีด
ชางลับเลื่อย
ชางลับเครื่องมือกล
ชางซอมเลื่อย 

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรตกแตงโลหะ    ชุบและเคลือบผิวโลหะ

จัดอยูในรหัสอาชีพ   8223  
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หมู    723 ชางเครื่องและชางปรับเครื่องจักรกล
7231 ชางเครื่องและชางปรับเครื่องยนตของยานยนต

ทําหนาที่ปรับ     ติดตั้ง     บํารุงรักษา    ตรวจสอบสภาพของเครื่องยนตและซอมแซม
เครื่องยนตของยานยนตตาง ๆ   เชน  รถโดยสาร  รถบรรทุก  รถยนต  รถจักรยานยนตและยานยนต
อื่น ๆ เพื่อใหอยูในสภาพที่ดี   รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณอะไหลตาง ๆ  ของเครื่องยนตหรือเปลี่ยน
เครื่องยนตทั้งชุด  และทํางานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการซอม    การปรับแตง   การขันช้ินสวนอุปกรณของ
เครื่องยนตใหแนน   การเชื่อมประสานและการบัดกรี  ทําการติดตั้งหรือปรับแตงมอเตอร  เบรกและ
ปรับแตงพวงมาลัยหรือสวนอื่น ๆ ของยานยนต  เชน

ชางเครื่องยานยนต   (รถโดยสาร  รถบรรทุกและยานยนตอื่น ๆ )
ชางปรับเครื่องยานยนต  
ชางซอมเครื่องยานยนต   (ชางประจําอูซอมรถ)
ชางซอมรถจักรยาน
ชางซอมรถจักรยานยนต
ชางปรับแตงรถยนต

ฯลฯ
ยกเวน ชางเครื่องและชางปรับเครื่องยนตเรือ  จัดอยูในรหัสอาชีพ   7233

ชางประกอบยานยนตและเครื่องยนต จัดอยูในรหัสอาชีพ   8281

7232 ชางเครื่องและชางปรับเครื่องยนตของอากาศยาน  (เครื่องบิน)
ทําหนาที่ปรับ   ติดตั้ง   ตรวจสอบ   บํารุงรักษา   และซอมแซมเครื่องยนตของอากาศยาน

ทําการตรวจตราอากาศยานที่จอดอยู  เพื่อตรวจสอบและแกไขเครื่องจักรกลที่ชํารุดเสียหาย     รวมถึง
การเปลี่ยนช้ินสวนอุปกรณ   อะไหลของเครื่องยนต หรือเปลี่ยนเครื่องยนตทั้งชุด   เชน

ชางเครื่องอากาศยาน
ชางปรับเครื่องยนตของอากาศยาน
ชางซอมเครื่องยนตของอากาศยาน

ฯลฯ
ยกเวน ชางประกอบเครื่องยนตของอากาศยาน จัดอยูในรหัสอาชีพ  8281
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7233 ชางเครื่องและชางปรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
ทําหนาที่ในการปรับ    ติดตั้ง    ตรวจสอบ    บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องยนต  (ยกเวน

 เครื่องยนตของยานยนตและอากาศยาน)   สําหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมและ
อุปกรณเครื่องกลตาง ๆ     รวมถึงการเติมนํ้ามันหลอลื่นและจาระบีใหกับเครื่องจักรกลและยานยนต
ตาง ๆ        ทําการตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณเครื่องจักรกลใหมใหเปนไปตาม
มาตรฐานและขอกําหนดตาง ๆ   เชน

ชางเครื่อง  ชางปรับ  ชางซอม  ชางติดตั้ง
เครื่องยนตเรือ
เครื่องจักรกลเหมืองแร
เครื่องจักรกลสิ่งทอ  สิ่งถัก
เครื่องจักรกลการกอสราง
เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องจักรกลจักรเย็บผา  ทอผา
เครื่องจักรกลการพิมพ
เครื่องจักรกลงานไม
เครื่องจักรกลผลิตภัณฑโลหะ
เครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเกี่ยวกับเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

พนักงานหยอดน้ํามันหลอลื่น และทาจาระบีเครื่องจักรกล
ฯลฯ

ยกเวน ชางประกอบเครื่องจักรกลตาง ๆ จัดอยูในรหัสอาชีพ  8281
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หมู    724 ชางเครื่องและชางปรับทางดานอุปกรณไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส
7241 ชางเครื่องและชางปรับทางดานอุปกรณไฟฟากําลัง

ทําหนาที่ในการปรับ    ปรับแตง   ติดตั้ง   ซอมแซมเครื่องจักรและเครื่องใชอุปกรณไฟฟา
ในอาคาร  สิ่งปลูกสราง  โรงงานหรือสถานที่อื่น ๆ   เชน  เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา   อุปกรณสวิตช
เกียร   เครื่องมือทางดานการควบคุม    เครื่องมือวัดหรืออุปกรณของบันไดเลื่อน    ทั้งน้ีรวมถึงการปรับ
ติดตั้งและซอมแซมอุปกรณไฟฟาของเครื่องใชในบาน  เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม   อุปกรณทางดาน
ไฟฟาของอากาศยาน     เรือและยานยนต      ตลอดจนการตรวจสอบและการทดสอบผลิตภัณฑไฟฟา
ตาง ๆ  ที่ผลิตข้ึน   เชน

ชางไฟฟากําลัง  (ประจําเรือ  อากาศยาน  รถจักร  รถราง  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงไฟฟา  
            สํานักงาน  และยานยนตอื่น ๆ)

ชางเครื่อง  ชางปรับ  ชางซอมอุปกรณไฟฟากําลัง (เครื่องกําเนิดไฟฟา  หมอแปลงไฟฟา
 ระบบไฟสัญญาณ   เครื่องมือไฟฟา  
 ลิฟตและอุปกรณที่เกี่ยวของ  สวิตช
 เปด-ปดไฟฟา  เครื่องทําความเย็นและ
 เครื่องปรับอากาศ  เครื่องใชไฟฟา
 ในบาน ฯลฯ)

ชางพันไดนาโม
ยกเวน ชางเดินสายไฟฟา จัดอยูในรหัสอาชีพ  7137   

ผูปฏิบัติงานดานการประกอบอุปกรณไฟฟาดวยเคร่ือง 
จัดอยูในรหัสอาชีพ  8282   
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7242 ชางปรับทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ทําหนาที่ปรับและปรับแตงอุปกรณคอมพิวเตอร  อุปกรณบันทึกเสียง  อุปกรณบันทึกภาพ 

อุปกรณการสงสัญญาณโทรคมนาคม       เรดาร     สวนประกอบดานอิเล็กทรอนิกสของเครื่องดนตรี  
อุปกรณการแพทยหรืออุปกรณทางดานอุตสาหกรรม     และระบบสัญญาณตาง ๆ     ตลอดจน
การตรวจสอบและการทดสอบผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  ที่ผลิตข้ึน   เชน

ชางปรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  (ทางดานคอมพิวเตอร  การแพทย  อุตสาหกรรม 
     อุตุนิยมวิทยา  ระบบสงสัญญาณ  เรดาร  โทรคมนาคม  
     อุปกรณโสตทัศน  ฯลฯ)
ฯลฯ

ยกเวน ชางเครื่องและชางซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จัดอยูในรหัสอาชีพ  7243       
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

จัดอยูในรหัสอาชีพ  8283       

7243 ชางเครื่องและผูใหบริการทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ทําหนาที่ตรวจสอบและซอมแซมอุปกรณวิทยุหรือโทรทัศน    เครื่องบันทึกเทป     เครื่อง

บันทึกวีดิโอ    อุปกรณเกี่ยวกับภาพและเสียงอื่น ๆ   รวมถึงการเปลี่ยนช้ินสวนอุปกรณที่เสียหายและ
ทําการซอมแซม   เชน

ชางเครื่อง  ชางซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  (ทางดานคอมพิวเตอร    อุตสาหกรรมเครื่อง
      บันทึกเสียง   เครื่องบันทึกภาพ   เครื่องฉาย
      ภาพยนตรและวีดิโอ   เครื่องขยายเสียง
      เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน  ฯลฯ)  

ชางติดตั้งเสาอากาศวิทยุ โทรทัศน
ผูใหบริการทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ

ฯลฯ
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7244 ชางติดตั้งและผูใหบริการทางดานอุปกรณโทรเลขและโทรศัพท
ทําหนาที่ติดตั้ง   ใหการบริการและซอมแซมอุปกรณโทรเลขและโทรศัพทที่ติดตั้งในศูนย

ชุมสายหรือในสถานที่ของผูใชในแตละแหง    รวมถึงการตรวจรูปแบบและแผนการวางสายโทรเลข
และโทรศัพท   การติดตั้งแผงหรือตูสวิตชโทรศัพท    เครื่องเช่ือมโยงเลขหมายเครื่องรับและอุปกรณ
อื่น ๆ    ใหอยูตามตําแหนง     ตลอดจนตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ     การซอมแซมชิ้นสวนหรือ
เปลี่ยนช้ินสวนใหม  เชน

ชางเครื่อง   (โทรเลข โทรศัพท และโทรสาร)
ชางติดตั้ง    (โทรเลข โทรศัพท และโทรสาร)
ผูใหบริการติดตั้งและซอมแซมอุปกรณโทรเลข โทรศัพท  และโทรสาร

ฯลฯ
ยกเวน ชางปรับทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส   โทรคมนาคม   

จัดอยูในรหัสอาชีพ  7242

7245 ชางติดตั้ง   ชางซอมแซมสายสงกระแสไฟฟาและชางตอสายเคเบิล
ทําหนาที่ติดตั้งและซอมแซมสายสงกระแสไฟฟา  สายโทรเลข   ตลอดจนตอสายโทรศัพท

สายเคเบิลไฟฟาที่พาดผานกลางอากาศ และที่ฝงอยูใตดิน     พรอมทั้งสายยึดสายไฟตาง ๆ    เพื่อสง
กระแสไฟฟาจากโรงงานไฟฟาไปยังสถานที่ใชไฟฟา        รวมถึงการตั้งเสาและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
เพื่อยึดสายไฟ    เชน

ชางเชื่อมตอสายเคเบิลไฟฟา  โทรเลข  โทรศัพท
ชางเดินสายสงกระแสไฟฟาของโรงงานไฟฟา
ชางเดินสายสงกระแสไฟฟารถไฟ  รถราง
ชางเดินสายสงกระแสไฟฟาโทรเลข  โทรศัพท

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องวางสายไฟฟา จัดอยูในรหัสอาชีพ   8290

พนักงานเครื่องวางสายเคเบิล จัดอยูในรหัสอาชีพ   8290
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หมวด 73 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความเที่ยงตรงแมนยํา หัตถกรรม   การพิมพ  
และธุรกิจอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวของ

หมู      731 ผูปฏิบัติงานดานความเที่ยงตรงแมนยํา ดานโลหะภัณฑและวัสดุอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวของ
7311 ผูปฏิบัติงานสรางและซอมแซมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา

ทําหนาที่สราง    ปรับตั้งและซอมแซมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา    เชน  นาฬิกา
ขอมือ  นาฬิกาแขวน  เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย  อุปกรณดานการเดินเรือและอุปกรณดาน
อุตุนิยมวิทยา   ฯลฯ   รวมถึงการทําความสะอาดและตรวจเครื่องมือ      เพื่อเปลี่ยนช้ินสวนที่หักหรือ
ชํารุดเสียหาย  ใหมีความเที่ยงตรงแมนยํา   เชน

ผูปฏิบัติงานสรางและซอมแซมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา
ชางทําและซอมนาฬิกา  ประกอบนาฬิกา  รวมถึงการดัดแปลง   การตรวจสอบ

ความแมนยําของนาฬิกา
ชางทําและซอมเครื่องมือดานจักษุ
ชางทําและซอมเครื่องมือทันตกรรม
ชางทําและซอมเครื่องมือผาตัด
ชางทําและซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร
ชางทําและซอมเครื่องมือดานอุตุนิยมวิทยา
ชางทําและซอมเครื่องมือทางการแพทย
ชางทําและซอมเครื่องชวยเหลือคนพิการ
ชางทําและซอมกลองถายรูป
ชางทําและซอมอุปกรณดานการเดินเรือ
ชางทําและซอมเครื่องมือเชิงทัศนศาสตร
ชางทําและซอมเครื่องช่ัง

ฯลฯ
ยกเวน ชางประกอบชิ้นสวนนาฬิกา จัดอยูในรหัสอาชีพ   8283    

ชางประกอบเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา จัดอยูในรหัสอาชีพ   8283    
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7312 ผูปฏิบัติงานสรางเครื่องดนตรีและปรับเสียงเครื่องดนตรี
ทําหนาที่ในการสรางและปรับเสียงดนตรีประเภทตาง ๆ   เชน   เครื่องสาย   เครื่องเปา  

หรือเครื่องตี   และเคาะดวยการใชมือหรือเครื่องมือทุนแรง   เพื่อทําใหเสียงและจังหวะถูกตองตาม
ลักษณะของเครื่องดนตรี   รวมถึงการซอมแซมเครื่องดนตรีทุกประเภท   เชน

ชางทําเครื่องดนตรี  (ขลุย  กลอง  ซอ  เปยโน  ไวโอลิน  ออรแกน  ฯลฯ)
ชางปรับเสียงดนตรี 

ฯลฯ

7313 ผูปฏิบัติงานเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ   และโลหะมีคา
ทําหนาที่ประดิษฐและซอมแซมเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ  และโลหะมีคา   โดย

การตัดและการขึ้นรูปเพชรพลอยและรูปพรรณ   การประดิษฐเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทั้งช้ิน
เชน  แหวน   เข็มกลัด   สรอยคอ   การแกะสลักตัวอักษรและลวดลายตาง ๆ   ลงบนเครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณ  และโลหะมีคา   รวมถึงการซอมแซมเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ    การขยายหรือ
ลดขนาดดวยการบัดกรีหรือเปลี่ยนช้ินสวนใหม  เชน

ชางทําเพชรพลอยทั่วไป
ชางขัดและตัดเพชรพลอย
ชางทําแหวน  เครื่องประดับตาง ๆ ดวยเพชรพลอย
ชางเจียระไนเพชรพลอย
ชางตกแตงเพชรพลอย
ชางทอง  ชางเงิน  และชางโลหะมีคาอื่น ๆ
ชางหัตถกรรมเครื่องถม

ฯลฯ
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หมู    732 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจเครื่องปนดินเผา  เครื่องแกวและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
7321 ผูปฏิบัติงานขึ้นรูปหินขัด  ผูปฏิบัติงานเครื่องปนดินเผาและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

ทําหนาที่ในการทําสิ่งของเครื่องใชที่เปนถวยชามเครื่องปนดินเผา      เครื่องปนลายคราม  
อิฐและกระเบื้อง     การทําแบบหลอดินเหนียวหรือปูนปลาสเตอร        เพื่อใชในการทําเครื่องดินเผา
การขึ้นรูปสิ่งของเครื่องใชดวยมือบนแปนหรือบนลอหมุน  ที่ใชสําหรับปนหรือการหลอเทดินเหนียว
ลงในแบบหลอปูนปลาสเตอร       การทําอิฐและกระเบื้องที่มีลักษณะพิเศษ        การใชเครื่องอัดรีด
ดินเหนียวเปยก ๆ  ใหเปนแผน   เชน

ชางปนดินเผา
ชางหลอแบบเครื่องปนดินเผา  เครื่องปนลายครามและเครื่องเคลือบ
ชางทําเครื่องปนดินเผาและเครื่องปนลายครามเปนรูปตาง ๆ ตามแบบ
ชางทําอิฐและกระเบื้องตามแบบ
ชางปนหมอ  และชางปนดินเหนียวอื่น ๆ 
ชางทําแบบตัวอยางเครื่องปนดินเผา และเครื่องปนลายคราม

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเตาเผาเซรามิก  เครื่องปนดินเผา จัดอยูในรหัสอาชีพ   8131

ผูปฏิบัติการเตาเผาอิฐและกระเบื้อง จัดอยูในรหัสอาชีพ   8131

7322 ผูปฏิบัติงานเครื่องแกว  ตัด  เจียระไนและตกแตงเครื่องแกว
ทําหนาที่ข้ึนรูป    ตัด    เจียระไนและตกแตงเครื่องแกว      ทําการขึ้นรูปแกวโดยวิธีการ

เปาแกวใหเปนรูปทรงตาง ๆ      โดยใชหลอดเปาและแบบหลอดวยมือ     การใชเครื่องดึงแกวใหเปน
แผนกระจก   การกดอัดเนื้อแกวชนิดใชงานดานแสง   รวมถึงการขัดและฝนเลนสเพื่อผลิตแผนเลนส
ชนิดตาง ๆ   เชน

ชางเปาแกว
ชางเปาแกวที่เปนเครื่องมือใชในหองทดลอง
ชางตัดและตกแตงแกวเปนรูปตาง ๆ
ชางดัดหลอดแกว
ชางทําแกวเปนรูปตาง ๆ
ชางทําเลนสแวนตาและประกอบแวน
ชางเจียระไนแกว
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ชางทํากระจกเงา
ชางขัดเงาตกแตงกระจก

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเตาหลอมแกว จัดอยูในรหัสอาชีพ  8131

7323 ผูปฏิบัติงานแกะสลักแกวและกัดลายแกว
ทําหนาที่แกะสลักและกัดลวดลายตามแบบลงบนเครื่องแกว          รวมถึงการแกะสลัก

ตัวอักษรยอ    ลวดลายประดับตาง ๆ   ลงบนภาชนะเครื่องแกว  การแกะสลักเครื่องแกวดวยนํ้ากรด
ใหมีลวดลายสวยงามเปนลายเสน   ตัวเลขและเปนรูปรางอื่น ๆ   เชน

ชางแกะสลักกระจก
ชางแกะสลักเครื่องแกว
ชางตัดเครื่องแกวเจียระไน
ชางกัดลวดลายบนเครื่องแกว  (ดวยนํ้ากรด)
ชางทํากระจกฝา

ฯลฯ

7324 ผูปฏิบัติงานระบายสี   ตกแตงเครื่องแกว  เซรามิกและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ระบายสี   ตกแตงเครื่องแกว  เครื่องเซรามิก  สิ่งของเครื่องใชที่ทําดวยไม  โลหะ

สิ่งทอและวัสดุอื่น  ๆ    ดวยการวาดภาพระบายสีตามแบบลงบนผลิตภัณฑดวยพูกัน  หรือการพนสี 
หรือพนนํ้ายาเคลือบเพื่อเปนการตกแตง   รวมถึงการวางแผนและพนสี   ระบายตัวอักษรและทําการ
ออกแบบในการทําปายตาง ๆ    เชน

ชางเขียนลวดลาย  (เครื่องแกว  เครื่องปนดินเผา  เครื่องปนลายคราม)
ชางระบายสี
ชางพนสี
ชางชุบเคลือบ
ชางตกแตงเครื่องแกว  เครื่องปนดินเผา  เครื่องปนลายคราม  เครื่องกระเบื้อง
ชางเขียนและออกแบบปายตาง ๆ  (ปายจราจร  ปายโฆษณา  ฯลฯ)
ชางเขียนลายเสื้อผา

ฯลฯ
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ยกเวน ชางทาสีอาคาร  สิ่งปลูกสราง  เรือ    จัดอยูในรหัสอาชีพ   7141
ชางพนสียานยนต จัดอยูในรหัสอาชีพ   7142
ชางทาสีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จัดอยูในรหัสอาชีพ   7142
พนักงานเครื่องพนสี  (เครื่องแกว  เซรามิก) จัดอยูในรหัสอาชีพ   8131

หมู    733 ผูปฏิบัติงานหัตถกรรมไม  ส่ิงทอ  เครื่องหนังและวัสดุอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ
7331 ผูปฏิบัติงานหัตถกรรมไมและวัสดุอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ

ทําหนาที่จัดเตรียมวัสดุประเภทไม   ฟาง   หวาย    ปาน   หิน    ดินเหนียว  เปลือกหอยและ
วัสดุอื่น ๆ   ที่คลายคลึงกัน  โดยใชกรรมวิธีและเทคนิคพื้นบานทําการแกะสลัก   หลอแบบ   ประกอบ
ทอ   หรือทาสีและตกแตงสิ่งของเครื่องใชชนิดตาง  ๆ    สําหรับใชสวนตัวหรือใชในครัวเรือน  หรือ
เพื่อวัตถุประสงคดานการแตกแตง   (เชน   ชามสําหรับใสสลัด   ชอนเสิรฟ   เขียง   ถาด   แจกัน   ถวย
ตะกรา   หมวกฟาง   เสื่อฟาง   รูปปน   รูปแกะสลัก  ตัวหมากรุก   เครื่องประดับ  ฯลฯ)   เชน

ชางหัตถกรรมการทอปาน  ฟาง
ชางหัตถกรรมหิน
ชางหัตถกรรมไม
ชางหัตถกรรมกระดาษ
ชางหัตถกรรมเทียนไข

ฯลฯ
ยกเวน ชางทําแปรง จัดอยูในรหัสอาชีพ  7424

พนักงานเครื่องแกะสลักผลิตภัณฑหิน จัดอยูในรหัสอาชีพ  8212
ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑไม จัดอยูในรหัสอาชีพ  8240
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7332 ผูปฏิบัติงานหัตถกรรมสิ่งทอ  เครื่องหนังและวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ผลิตผาทอ    ผาถัก    ผาปกและเสื้อผาและสิ่งของอื่น ๆ    สําหรับใชในครัวเรือน

รวมทั้งผลิตภัณฑรองเทาพื้นเมือง  กระเปาถือ  สายเข็มขัดและเครื่องใชอื่น ๆ   ตลอดจนทําการปนดาย
และยอมสีดวยวัสดุสียอมธรรมชาติ    ขนสัตว    แผนหนังสัตว    ฝายและเสนใยอื่น ๆ   โดยใชกรรมวิธี
การผลิตแบบพื้นบาน   เชน

ชางหัตถกรรมสิ่งทอ  สิ่งถัก
ชางหัตถกรรมทอพรม
ชางหัตถกรรมเครื่องหนัง

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานดานการทอ  การถัก จัดอยูในรหัสอาชีพ  7432

ผูปฏิบัติการเครื่องจักรทอผา  ถักผา จัดอยูในรหัสอาชีพ  8262

หมู    734 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจการพิมพและธุรกิจอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ
7341 ผูปฏิบัติงานดานการจัดเรียงพิมพ  ผูเรียงพิมพและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

ทําหนาที่จัดเตรียมและเรียบเรียงตัวพิมพ       โดยการใชมือหรือเครื่องจักรแบบงาย ๆ เพื่อ
ทําการเรียบเรียงตัวอักษรในการพิมพ    จัดพื้นที่สําหรับเนื้อหาและเวนชองวางสําหรับภาพประกอบ
เพื่อจัดและเรียงหนาพิมพตามลําดับ      รวมถึงการพิมพตัวอักษรลงบนแผนฟลมหรือกระดาษเพื่อทํา
แผนแมพิมพดวยวิธีการถายภาพ   เชน

ชางเรียงหนาสําหรับการพิมพ
ชางเรียงพิมพ  (ดวยมือหรือเครื่องจักร  เครื่องอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร)
ชางจัดแตงตัวพิมพ
ชางอัดกรอบการพิมพ
ชางเขาหนาการพิมพ
ชางจัดเรียงภาพถายตัวพิมพ
ชางเครื่องถายตัวพิมพ

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรการพิมพ จัดอยูในรหัสอาชีพ   8251     
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7342 ผูปฏิบัติงานสรางแมพิมพดวยวิธีตบแบบและเทแบบ  (stereotyper)  และวิธีหลอชุบดวยไฟฟา
(electrotyper)

ทําหนาที่เกี่ยวกับการทําแมพิมพจากตัวอักษรที่เรียงแลวดวยวิธีการตบแบบ         เทแบบ
และการสรางแมพิมพ    โดยการหลอเทโลหะลงในแมพิมพของกระดาษอัดหรือวัสดุที่คลายคลึงกัน  
ซึ่งมีรูปแบบของแมพิมพ     หรือใสโลหะผสมตะกั่วลงบนแผนหุมทองแดงที่ทําจากแมพิมพชุบตาม
กระบวนการหลอชุบดวยไฟฟา   เพื่อเปนการสรางแมพิมพข้ึนใหม    เชน

ชางทําแมพิมพตัวอักษรดวยวิธีหลอชุบดวยไฟฟา
ชางตบแบบและเทแบบแมพิมพ

ฯลฯ

7343 ผูปฏิบัติงานแกะสลักและกัดแมพิมพ
ทําหนาที่แกะสลักและกัดแมพิมพ        โดยทําการแกะสลักแผนแมพิมพ        การถาย  

การออกแบบตาง ๆ   ผานแผนฟลมที่วางบนแผนหิน   ทําการแกะสลักแผนเหล็ก    แผนทองแดง  
ลูกกลิ้งหรือไม     ยางและลิโนเนียมบล็อกดวยมือ   และทําการแกะสลักแผนโลหะ     ลูกกลิ้งโดย
การใชเครื่องจักร   รวมถึงการกัดแผนโลหะหรือลูกกลิ้งดวยกรดและทําการตกแตง   เชน

ชางแกะสลักแผนแมพิมพโลหะ
ชางกัดแบบแมพิมพโลหะ
ชางแกะลายพิมพ  (บนบล็อกไม  ยาง  และผาสักหลาด)
ชางแกะลายพิมพแผนที่หรือลวดลาย
ชางถายภาพบล็อกแมพิมพ
ชางถายภาพแมพิมพหิน
ชางจัดแตงตัวพิมพแบบจําลองรูปถาย
ชางแกะแมพิมพแบบจําลองรูปถาย
ชางตกแตงฟลมรูปถายที่ใชทําแมพิมพ
ชางคัดลอกแบบจากฟลมรูปถายลงแผนโลหะ
ชางตกแตงแมพิมพ
ชางตัดแมพิมพ

ฯลฯ

ยกเวน นักออกแบบกราฟฟก จัดอยูในรหัสอาชีพ   3471        
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7344 ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถายภาพและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่เกี่ยวของกับงานถายภาพและงานอื่น ๆ  เชน  การลางฟลม  การอัดภาพถายหรือ

แผนสไลด     การขยายภาพสีและขาวดํา   รวมถึงการถายภาพและการลางฟลมเอกซเรย  เชน
ชางลางฟลมสีและฟลมขาวดํา
ชางอัดภาพสีและภาพขาวดํา
ชางขยายภาพสีและภาพขาวดํา
ชางถายภาพและลางฟลมเอกซเรย

ฯลฯ
ยกเวน ชางถายภาพ จัดอยูในรหัสอาชีพ   3131

พนักงานเครื่องลางฟลม   อัด / ขยายภาพถาย     จัดอยูในรหัสอาชีพ   8224
                                 

7345 ผูปฏิบัติงานเขาเลมหนังสือและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่เขาเลมหนังสือและนิตยสารตาง ๆ    ดวยมือ    ทําการปรับตั้งและปฏิบัติการ

เครื่องจักรเขาเลมหนังสือ      การทําภาพและอักษรนูน      การออกแบบลวดลายหรือช่ือลงบนปก
หนังสือ  โดยใชมือหรือเครื่องจักรแบบงาย ๆ  และผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   เชน

ชางเขาเลมหนังสือดวยมือหรือเครื่องจักรแบบงาย ๆ
ชางทําลวดลายบนปกหนังสือ
ชางทําสันปกและริมทองหนังสือ
ชางทําปกหนังสือ
ชางเขาเลมหนังสือ ทําปกหนังสือ และผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรเขาเลมหนังสือ จัดอยูในรหัสอาชีพ   8252
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7346 ผูปฏิบัติงานพิมพซิลคสกรีน    บล็อกพิมพและสิ่งทอ
ทําหนาที่จําลองลวดลายหรือรูปบนสกรีน   โดยการตัดแผนลายฉลุเพื่อใชในการพิมพ

ซิลคสกรีนและพิมพลงบนกระดาษ    โลหะ    สิ่งทอและวัสดุอื่น ๆ    โดยกระบวนการพิมพแบบ
ซิลคสกรีน   รวมถึงการพิมพลวดลาย   การออกแบบตาง  ๆ   ลงบนผืนผาหรือกระดาษปดผนังดวย
บล็อกพิมพแกะสลักหรือดวยเคร่ืองจักรที่ติดตั้งลูกกลิ้งพิมพแกะสลัก   เชน

ชางพิมพซิลคสกรีน  
ชางตัดลายฉลุสําหรับงานพิมพซิลคสกรีน
ชางพิมพบล็อก
ชางพิมพสิ่งทอ

ฯลฯ

หมวด  74 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมืออ่ืน ๆ  และธุรกิจอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวของ
หมู       741ผูปฏิบัติงานในธุรกิจการแปรรูปอาหารและธุรกิจอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ

7411 ผูปฏิบัติงานฆาชําแหละสัตว ผูขายสัตวนํ้าและผูปฏิบัติงานจัดเตรียมอาหารอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ฆาชําแหละสัตวตาง ๆ  หรือสัตวนํ้า    ทําการตัดแยกซากสัตว   ตัดและตกแตง

ช้ินเนื้อและสัตวนํ้าสําหรับการจําหนายหรือแปรรูป   รวมถึงการจัดทําผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  เชน  
การผลิตไสกรอกและผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่คลายคลึงกัน  โดยการใชเครื่องจักรแบบงาย ๆ    การเก็บ
ถนอมอาหารในรูปแบบตาง ๆ   เชน  รมควัน   ตากแหง   ทําเค็ม   อัดกระปอง  ฯลฯ   เชน

คนฆาสัตวและชําแหละเนื้อสัตว
คนทําไสกรอก  กุนเชียง  แหนม  ลูกช้ิน  กะป  นํ้าปลา
คนอัดกระปองเน้ือสัตว    สัตวนํ้า   (ดวยมือหรือเครื่องจักรแบบงาย ๆ)

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรแปรรูปเนื้อและสัตวนํ้า       จัดอยูในรหัสอาชีพ   8271
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7412 ผูปฏิบัติงานทําขนมปง   ผูทําขนมเคกและผูทําขนมหวาน ลูกกวาด
ทําหนาที่ในการทําขนมปง   ขนมเคก  ขนมอบตาง ๆ พายและผลิตภัณฑอื่น ๆ    ที่ทําจาก

แปง   รวมถึงการทําช็อกโกแลต  ลูกกวาด  ขนมหวานที่ผลิตจากน้ําตาล   โดยใชมือและเครื่องจักรชวย
ในการผลิตบางสวน   เชน

คนทําขนมปง  ขนมปงกรอบ  ขนมเปลือกแข็ง (pastry)
คนทําขนมเคกและขนมฝรั่ง
คนทําขนมผิง
คนทําทอฟฟ
คนทําลูกกวาด
คนทําหมากฝรั่ง
คนทําขาวหมาก
คนทําช็อกโกแลต
คนทําขนมหวาน  เชน ทองหยิบ  ฝอยทอง ฯลฯ
คนทําเสนกวยเตี๋ยว  บะหมี่  วุนเสน  ขนมจีนและอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน

ฯลฯ
ยกเวน พอครัว / แมครัว จัดอยูในรหัสอาชีพ  5122

ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑอาหารอบ   ผลิตภัณฑจากธัญพืช
และช็อกโกแลต      จัดอยูในรหัสอาชีพ   8274        

7413 ผูปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑนม
ทําหนาที่ในการผลิตผลิตภัณฑนม   เชน   เนย   เนยแข็งและไอศกรีม    ทําการตมนํ้านม

แยกครีมจากน้ํานม    กวนครีมใหกลายเปนเนยและทําการหมักนํ้านม     บมอบน้ํานมเปรี้ยวจนจับกัน
เปนกอนที่มีความแข็งตัวตามความตองการ  ปลอยของเหลวที่เหลือออกจากนมเปรี้ยว   แลวจึงจัดวาง
เนยแข็งลงในแบบพิมพเพื่อกดทับออกมาเปนเนยแข็ง     รวมถึงการทําไอศกรีมจากนม นํ้าตาลและ
เครื่องปรุงอื่น ๆ   เชน

ผูผลิตเนย และเนยแข็ง  (คนทําเนย)
ผูผลิตไอศกรีม  (คนทําไอศกรีม)
ผูผลิตนมอัดเม็ด

ฯลฯ

ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑนม จัดอยูในรหัสอาชีพ   8272  
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7414 ผูปฏิบัติงานถนอมผลไม   พืชผักและผูปฏิบัติงานถนอมอาหารอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ถนอมผลไม  พืชผักและอาหารอื่น ๆ  การคั้นนํ้าจากผลไม   การสกัดนํ้ามันจาก

เมล็ดพืช   รวมถึงการปรุงสุก   อบแหง   หมักเกลือหรืออบแหงผลไม   พืชผักตาง ๆ   เชน
คนถนอมผลไมและพืชผัก
คนถนอมผลไม   พืชผักและอาหารอื่น ๆ  ดวยการแชแข็ง
คนอัดกระปองผลไมและพืชผัก  (ดวยมือหรือเครื่องจักรแบบงาย ๆ)
คนทํานํ้าผลไม
คนทําผลไมกวน หรือฉาบน้ําตาล
ผูปฏิบัติงานดานหีบนํ้ามัน

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรแปรรูปผลไม    พืชผักและผลไมเปลือกแข็ง (นัท)

จัดอยูในรหัสอาชีพ   8275        

7415 ผูปฏิบัติงานชิมรสอาหารและจัดแบงคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม
ทําหนาที่ตรวจสอบ   ทดสอบและชิมรสผลิตภัณฑทางการเกษตร   อาหารและเครื่องดื่ม

ในขั้นตอนตาง ๆ   ของกระบวนการแปรรูป   เพื่อกําหนดและจัดแบงคุณภาพไดอยางถูกตอง   เชน
ผูปฏิบัติงานจัดแบงคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
ผูปฏิบัติงานชิมรสอาหารและเครื่องดื่ม  (สุรา  เบียร  ไวน  กาแฟ  ชา  ฯลฯ)

ฯลฯ

7416 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมใบยาสูบและผูปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑยาสูบตาง ๆ
ทําหนาที่จัดแบงคุณภาพของใบยาสูบ    โดยการแบงประเภท     คุณภาพและพื้นที่ปลูก

ยาสูบ   ทําการผสมใบยาสูบเพื่อใหไดยาสูบผสมที่มีรสชาดพิเศษ    ดูแลถังเก็บระบบสุญญากาศที่ให
ความชื้นแกใบยาสูบ     ทําการเก็บกานใบและกิ่งออกจากใบยาสูบ   และทําการซอยใบยาสูบ  เพื่อ
ทําการผลิตซิการ   บุหร่ี   ยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบดวยมือหรือดวยเคร่ืองจักรแบบงาย ๆ   เชน

คนตัดใบยาสูบ
คนคัดแยกคุณภาพใบยาสูบ
คนผสมใบยาสูบ
คนบมใบยาสูบ
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คนเราะใบยาสูบดวยมือหรือดวยเคร่ืองจักรแบบงาย ๆ
คนห่ันใบยาสูบ
คนผลิตซิการ  บุหร่ี
คนมวนบุหร่ี
คนทํายาจืด  ยาเสน  ยาฉุน  ยาแดง  และยานัตถุ

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑใบยาสูบ จัดอยูในรหัสอาชีพ   8279

หมู    742 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจอบและอาบน้ํายาไม   ชางทําเฟอรนิเจอรไมและธุรกิจอ่ืน ๆ
ที่เก่ียวของ

7421 ผูปฏิบัติงานอบและอาบน้ํายาไม
ทําหนาที่ในดานการใชเตาอบใหความรอนดวยไอนํ้า   เพื่ออบและอาบน้ํายาไม   ถนอม

รักษาไมดวยสารเคมี    เพื่อปองกันเนื้อไมผุกรอนหรือถูกแมลงเจาะกิน   เชน
ผูปฏิบัติงานดานการอบและอาบน้ํายาไม
ผูปฏิบัติงานดานการถนอมรักษาไม
ผูตรวจและจัดแบงคุณภาพและขนาดของไม
ผูควบคุม ผูอบและอาบน้ํายาไม

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม       จัดอยูในรหัสอาชีพ   8141 

7422 ชางทําเฟอรนิเจอรไมและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่สรางและซอมแซมสิ่งของเครื่องใชที่ทําดวยไม   เชน   ตูและเฟอรนิเจอรตาง ๆ

โดยการใชเครื่องมือและเครื่องจักร    การสรางและซอมแซมยานพาหนะไม     วงลอไมและชิ้นสวน
ไมอื่น ๆ  ของยานพาหนะ  เครื่องใชไม  เชน  แบบ  หุนจําลอง  ถังไม  กลองยาสูบ  สกีไม  รองเทาไม
หรือไมแร็กเกต   หรือไมตีอื่น ๆ  ที่ใชในการกีฬา   รวมถึงการตกแตงเฟอรนิเจอร   โดยการบุเน้ือไม 
เชน

ชางทํา / ประกอบ / ตกแตงเฟอรนิเจอรไม
ชางทําเกวียนและรถเข็นอื่น ๆ
ชางทําลอรถไม
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ชางทํากลองยาสูบและกลองยาเสน
ชางทําเครื่องกีฬาดวยไม
ชางทําลังไม  ถังไม  และถังนํ้าไม
ชางแกะสลักไม
ชางทํากรอบรูปไม
ชางฝงรอยไม
ชางทําโครงนาฬิกา
ชางทําหีบศพ
ชางทําโครงหีบเปยโน
ชางดัดไม
ชางตอตัวถังยานพาหนะดวยไม  (รถพวงและตูรถของรถไฟ)
ชางทําแบบไม
ชางสรางแบบจําลองไม
ชางทํารองเทาไม

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานดานงานไม และผูปฏิบัติงานดานการทําเครื่องไม (ชางไม)

จัดอยูในรหัสอาชีพ   7124
ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑไม จัดอยูในรหัสอาชีพ   8240

7423 ผูปฏิบัติงานปรับตั้งและใชเครื่องจักรแปรรูปไม
ทําหนาที่ในการปรับตั้งการทํางานของเครื่องจักรและใชเครื่องจักรเพื่อแปรรูปไม    เชน

เครื่องเลื่อย   เครื่องข้ึนรูป   เครื่องไส    เครื่องควาน    เครื่องกลึงและเครื่องตัดไม   ฯลฯ   ทั้งน้ีรวมถึง
การปรับตั้งเครื่องจักร   เพื่อผลิตไมใหไดมาตรฐาน   เชน

ชางปรับตั้งและใชเครื่องปอนไม
ชางปรับตั้งและใชเครื่องแกะสลักไม 
ชางปรับตั้งและใชเครื่องกลึงไม       (ชางกลึงไม)
ชางปรับตั้งและใชเครื่องเลื่อยไม      (ชางเลื่อยไม)
ชางปรับตั้งและใชเครื่องไสไม
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ชางปรับตั้งและใชเครื่องทํารูปแบบไม
ชางปรับตั้งและใชเครื่องข้ึนรูปไม
ชางปรับตั้งและใชเครื่องจักรทําไมอัด

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานปรับตั้งและใชเครื่องมือกล จัดอยูในรหัสอาชีพ  7223

ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑไม   จัดอยูในรหัสอาชีพ  8240

7424 ผูปฏิบัติงานจักสานตะกรา  ผูผลิตแปรงและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่จักสานตะกรา     กระจาดและผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกันและการจักสาน

เฟอรนิเจอรจากเสนกก   หวาย   ไมรวก   ไมไผหรือวัสดุที่คลายคลึงกัน   รวมถึงการทําแปรงจากพืช
หรือวัสดุสังเคราะห   เชน เสนขนสัตว   ไนลอน   เสนใย   เสนลวด  ฯลฯ    ประกอบลงที่ฐานแปรง
และทําไมกวาดจากใบตนขาวโพด    เสนใบเปลือกในของตนมะนาวและเสนใยแข็ง   เชน

ชางจัดสานตะกรา   กระจาด
ชางจักสานเฟอรนิเจอร
ชางทําเสื่อ  ทอเสื่อ
ชางทํามูลี่ไมไผ  และเครื่องจักสานไมไผอื่น ๆ 
ชางทําเครื่องเขิน
ชางทําไมกวาด
ชางทําแปรงทุกชนิด  (แปรงถูพื้น  แปรงขัดผา  แปรงสีฟน  พูกัน  ฯลฯ) 

ฯลฯ

ยกเวน ผูปฏิบัติงานหัตถกรรมไม  และวัสดุอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

จัดอยูในรหัสอาชีพ 7331
ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑไม จัดอยูในรหัสอาชีพ 8240
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หมู    743  ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานสิ่งทอ   เครื่องนุงหมและธุรกิจอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ
7431 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมเสนใย

ทําหนาที่จัดเตรียมเสนใยจากขนแกะ   ฝาย   ลินิน   ปอ   ปานและเสนใยสิ่งทอธรรมชาติ
เพื่อการปนและสาวเสนดาย     รวมถึงการจัดประเภทและคุณภาพของเสนใย      การทําความสะอาด
การลาง    การสางและการหวีเสนใย    เพื่อใหเสนใยสิ่งทอนุมฟู     ทําการรวมแผนเสนใยเปนวง ๆ  
หรือทําใหแผนเสนใยเปนมวน   เชน

ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมเสนใย
คนจัดประเภทของขนสัตว   ฝาย  ปาน  เสนดายและใยมะพราว
คนผสมเสนดายดิบเพื่อเตรียมปน
คนปนเสนใย
คนสางและดึงเสนใย   หวี   วัดเสนใยและหีบฝาย
คนกรอเสนไหม
ชางฟอกและยอมสิ่งทอ
ชางทําเสนใย  เตรียมดายและเสนใยสําหรับการทออื่น ๆ ที่มิไดระบุไว

ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรจัดเตรียมเสนใย   ปนและมวนเสนใย
จัดอยูในรหัสอาชีพ  8261

7432 ผูปฏิบัติงานทอ  ถักและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ปนและสางเสนดาย   ดึงเสนดายเกลียว   เพื่อทําการทอผา  ถักผาและผลิตภัณฑ

ตาง ๆ   เชน  ผาพื้นหรือผาที่มีลวดลาย    ผาถักลายประดับผนัง   พรม     ลูกไมและผืนผาเนื้อตาง ๆ
ทําการผลิตพรมโดยการถัก  รวมถึงการถักโครตเชท   การถักเครื่องนุงหมและสิ่งของเครื่องใชดวยมือ
หรือเครื่องจักรที่ใชงานดวยมือ  เชน

ผูปฏิบัติงานดานการทอ  การถัก
ชางปนดายดิบ  ดายหลอด
ชางควั่นและกรอเสนดาย
ชางตีเกลียวบนเครื่องทอผา
ชางทอผา  ชางทอพรม
ชางถัก
ชางทอผาดวยหูกมือ  เครื่องจักร
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ชางทอลูกไม
ชางถักเสื้อและเครื่องใชดวยมือ
ชางตรวจเสนดาย
ชางทําเกลียวดายดวยมือ
ชางถักไหมพรมดวยมือและเครื่องจักร
ชางทําแห  ชางทําอวน
ชางซอมผืนผา
ชางติดตั้งและปรับเครื่องจักรทอผา
ชางติดตั้งและปรับเครื่องจักรทอผายกดอก  (แบบแจคการด)
ชางติดตั้งและปรับเครื่องถัก

ฯลฯ
ยกเวน ชางหัตถกรรมสิ่งทอ  สิ่งถัก จัดอยูในรหัสอาชีพ   7332

ผูปฏิบัติการเครื่องจักทอผาและเครื่องจักรถักผา จัดอยูในรหัสอาชีพ   8262

7433 ผูปฏิบัติงานตัดเย็บเสื้อผาสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  และชางทําหมวก
ทําหนาที่ตัดเย็บเสื้อผาสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  ชุดโอเวอรโคท  ชุดสูท   เสื้อเช้ิต  ชุดช้ันใน

ฯลฯ  จากผาตาง ๆ  หนังสัตวหรือวัสดุอื่น ๆ   (ยกเวนขนสัตว)   ทําการดัดแปลง  แกไขและซอมแซม
เครื่องแตงกาย   รวมถึงการผลิตหมวก    การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องแตงกายที่ใชในการแสดง
ละคร  เชน

ชางตัดเย็บเสื้อผา  (สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี)
ชางตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป  
ชางตัดเย็บเครื่องแตงกายพระ  (สบง  จีวร)
ชางตัดและทําหมวก
ชางตัดเย็บโบวผูกผม
ชางตัดเย็บเสื้อครุย
ชางตัดเย็บเสื้อผาเพื่อใชในการแสดงละคร

ฯลฯ

ยกเวน ชางหัตถกรรมสิ่งทอ  สิ่งถัก จัดอยูในรหัสอาชีพ  7332
ผูปฏิบัติการเครื่องจักรเย็บเสื้อผา  จัดอยูในรหัสอาชีพ  8263
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7434 ผูปฏิบัติงานตัดเย็บเสื้อผาขนสัตวและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่คัดเลือก  ยืดและตัดแตงขนสัตวเพื่อนํามาตัดเย็บเสื้อผา  เครื่องนุงหมและสิ่งของ

เครื่องใชอื่น ๆ   ที่ทําดวยขนสัตว    ทําการดัดแปลง   แกไขรูปแบบและซอมแซมเครื่องนุงหม   สิ่งของ
เครื่องใชอื่น ๆ ที่ทําดวยขนสัตว   รวมถึงการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปที่ทําดวยขนสัตว  เชน

ชางตัดเย็บเสื้อผา  เครื่องนุงหมดวยขนสัตว
ชางคัดเลือกและตัดแตงขนสัตว

ฯลฯ
ยกเวน ชางเย็บขนสัตวดวยเคร่ือง     จัดอยูในรหัสอาชีพ 8263 

7435 ผูปฎิบัติงานทําแบบและตัดวัสดุส่ิงทอ  เครื่องหนังและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ในการเขียน  วางรูปแบบและทําเครื่องหมายบนผืนผา  เครื่องหนังและวัสดุอื่น ๆ

เพื่อเปนแนวทางในการตัดและทําการตัดวัสดุตามรูปแบบที่วางไว  เพื่อการผลิตเสื้อผา  เครื่องแตงกาย
เสื้อเช้ิต  เสื้อสตรี  ถุงมือ  หมวกปก  หมวกแกป  และผลิตภัณฑอื่น ๆ   เชน

ชางทําแบบ  (เสื้อผา  เครื่องนุงหม  หมวก  ฯลฯ)
ชางตัดวัสดุตามรูปแบบตาง ๆ
ชางคัดลอกแบบบนผืนผา
ชางทําเครื่องหมายบนผืนผา

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องทําแบบตาง ๆ สําหรับสิ่งทอ จัดอยูในรหัสอาชีพ  8269

7436 ผูปฏิบัติงานเย็บ  ปกและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ในการเย็บ     การปก    ดัดแปลงแกไขและซอมแซมสิ่งของที่ทําจากสิ่งทอ   

หนังสัตวและวัสดุอื่น ๆ   ทําการปกลวดลายบนผืนผาหรือวัสดุอื่น ๆ   รวมถึงการเย็บใบเรือ   เต็นท
ผาใบกันแดดและสิ่งของเครื่องใชที่คลายคลึงกัน   รวมถึงการประกอบและหุมรม   เชน

ชางเย็บเครื่องแตงกายดวยมือและจักรเย็บผา   (รวม  ชางเย็บเสื้อโหล)
ชางเย็บหนังดวยมือและจักรเย็บผา  (เครื่องแตงกาย  ถุงมือ  ฯลฯ)  
ชางเย็บที่นอน  ผาปูที่นอน  ปลอกหมอนและมานหนาตาง   
ชางเย็บซิป
ชางปกเครื่องแตงกายดวยมือและจักรเย็บผา   (ชางปกผา)
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ชางทํามุง
ชางทําตัวสัตวและตุกตา
ชางทําใบเรือ  เต็นทและผาใบกันแดด   
ชางทํารม  (กระดาษและผา)
ชางทําดอกไมประดิษฐ
ชางทําตุกตาประดิษฐ

ฯลฯ
ยกเวน ชางหัตถกรรมสิ่งทอ   สิ่งถัก จัดอยูในรหัสอาชีพ  7332

ผูปฏิบัติงานตัดเย็บเสื้อผาสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรีและชางทําหมวก 
จัดอยูในรหัสอาชีพ  7433

ผูปฏิบัติการเครื่องจักรเย็บเสื้อผา จัดอยูในรหัสอาชีพ  8263

7437 ผูปฏิบัติงานหุมเบาะเฟอรนิเจอรและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ประกอบและติดตั้ง      เครื่องตกแตงบานที่มีความนุมและทําการตกแตงภายใน

ดวยวัสดุตาง ๆ  เชน  สิ่งทอ  หนังสัตว  ฯลฯ    การทําเบาะเฟอรนิเจอร   การทําเบาะที่น่ังในยานยนต
ตาง ๆ   รวมถึงการทําที่นอนตาง ๆ   เชน

ชางทําเบาะเฟอรนิเจอร
ชางทําเบาะที่ใชสําหรับยานพาหนะ
ชางทําที่นอน   หมอน

ฯลฯ

หมู    744 ผูปฏิบัติงานในธุรกิจหนังสัตว   เครื่องหนังและชางทํารองเทา
7441 ผูปฎิบัติงานตกแตงหนังสัตว   ฟอกหนังและขายหนังสัตว

ทําหนาที่คัดแยกและจัดแบงคุณภาพของหนังสัตว     ทําการตัดแตงและเตรียมหนังสัตว
และหนังสัตวที่มีขน  การยืดและรีดหนังสัตวที่ตัดแตงแลวใหเรียบ    รวมถึงการยอมสีหนังสัตวและ
หนังสัตวที่มีขนสําหรับใชในการทําเครื่องนุงหมและผลิตภัณฑตาง ๆ   เชน

คนงานลอกเนื้อ   ขนและสิ่งอื่น ๆ ออกจากหนัง
คนงานแปรงขนบนหนัง
คนแยกประเภทหนังสัตว
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ชางคัดเลือกคุณภาพหนัง
ชางถากหนังขูดขนดวยมือ
ชางยอมสีหนัง
ชางฟอกหนังและชางประจําเครื่องฟอกหนังอื่น ๆ

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรจัดเตรียมขนสัตวและเครื่องหนัง

จัดอยูในรหัสอาชีพ 8265    

7442 ผูปฏิบัติงานทํารองเทาและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่ทําและซอมแซมรองเทา  ทําแบบของรองเทา  เพื่อใชเปนแนวในการตัดช้ินสวน 

ของรองเทา   ประกอบชิ้นสวนตาง  ๆ    ของรองเทาเขาดวยกันและเย็บช้ินสวนของรองเทา    เพื่อทํา
รองเทาแบบมาตรฐาน  รองเทาแบบทั่วไป  รองเทาบูทหรือรองเทาพิเศษสําหรับคนพิการและรองเทา
ชนิดพิเศษอื่น ๆ   ตามสั่ง  รวมถึงการผลิตและซอมแซมสิ่งของเครื่องใชที่ผลิตจากหนังธรรมชาติและ
หนังเทียม  เชน อานมา   เครื่องเทียมสัตว   กระเปาเดินทาง  เข็มขัด  ฯลฯ   เชน

ชางทํารองเทาทั่วไป
ชางตัดรองเทา  เย็บรองเทาและซอมรองเทา
ชางตัดรองเทาคนพิการ
ชางตัดแบบรองเทา
ชางตัดช้ินสวนหนังหนารองเทา
ชางประกอบพื้นรองเทา
ชางทํารองเทาบูตและรองเทากีฬา
ชางตกแตงรองเทา  (ตกแตงแกไขรองเทาใหสําเร็จรูป)
ชางทําเครื่องเทียมสัตว
ชางทําอานมา
ชางทําผลิตภัณฑตาง ๆ  (กระเปาเดินทาง   กระเปาถือ   กระเปาเอกสาร  เข็มขัด  ฯลฯ)

ยกเวนเครื่องแตงกาย  หมวกและถุงมือที่ทําดวยหนัง
ฯลฯ

ยกเวน ชางทํารองเทาไม จัดอยูในรหัสอาชีพ   7422
ผูปฏิบัติการเครื่องจักรทํารองเทา         จัดอยูในรหัสอาชีพ   8266
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ประเภทอาชีพท่ี 8ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
หมวด    81 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานซึ่งติดตั้งประจําท่ีและผูปฏิบัติการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
หมู        811 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานทําเหมืองแรและแปรรูปแรตางๆ

8111 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานทําเหมืองแร
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ  สําหรับการขุดเจาะอุโมงค

เขาสูบริเวณทําเหมืองแรหรือเหมืองหิน    หรือสําหรับการเจาะหลุมวางระเบิดภายในเหมืองแรหรือ
เหมืองหิน  เชน

พนักงานเครื่องตัดเปดเหมืองแร
พนักงานเครื่องขุดเจาะเหมืองแร
พนักงานเครื่องขุดแร

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานในเหมืองแรและเหมืองหิน (คนงานเหมือง)

จัดอยูในรหัสอาชีพ 7111
ผูปฏิบัติงานดานวัตถุระเบิดและผูปฏิบัติงานจุดระเบิดในเหมืองแร

และเหมือนหิน จัดอยูในรหัสอาชีพ 7112

8112 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปแรจากสินแรและหิน
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ ที่ใชในการทุบและโมบด

สินแรและหิน ใหไดขนาดที่ตองการ  และควบคุมดูแลการลาง   การแยก   การตกตะกอน   การกรอง
การสกัดแยก     การผสมในกระบวนการทําความสะอาดสินแร     เพ่ือขจัดวัตถุของเสียออก    รวมถึง
การผสมสินแรตาง ๆ    เขากับสารละลาย    เพ่ือเตรียมการแปรรูปตอไป   ตลอดจนทําการแยกโลหะ
หรือแรที่มีความเขมขนสูงออกจากสินแรหรือแหลงสะสมเชิงตะกอน   เชน

พนักงานเครื่องบดกอนสินแร
พนักงานเครื่องโมแรตางๆ
พนักงานเครื่องแปรรูปหิน
พนักงานเครื่องยอยหิน
พนักงานเครื่องแยกแร
พนักงานเครื่องลอยแร
พนักงานเครื่องตําแร
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พนักงานเครื่องเจาะหิน
พนักงานเครื่องลางแร
ผูใชน้ํายาไซยาไนด  เพ่ือแยกแรเงินหรือทอง
ผูจัดเตรียมแรสําหรับใชโดยตรงหรือใชในการแปรรูปขั้นตอไป

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานเจาะสกัด  ตัดและแกะสลักหิน จัดอยูในรหัสอาชีพ 7113

8113 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรขุดเจาะบอและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่ติดต้ังและปฏิบัติงานใชเครื่องจักรและอุปกรณขุดเจาะบอ      เพ่ือทําการขุดเจาะ

บอน้ํามันหรือบอกาซ     หรือขุดเจาะบอเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน  ๆ     รวมถึงการทําความสะอาด การบํารุง
รักษาบอน้ํามันและบอกาซ   และทําการเปลี่ยนกานของเครื่องสูบ   ตัวถังบอและทอตาง ๆ   เชน

พนักงานเครื่องขุดเจาะบอ (บอน้ํามันและบอกาซ)
พนักงานเครื่องขุดบอน้ํา บอบาดาล
พนักงานเครื่องโรตารี่ (บอน้ํามันและบอกาซ)

ฯลฯ

หมู   812 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ 
8121 ผูปฏิบัติการเตาหลอมสินแรและโลหะ

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเตาหลอม   การถลุงสินแร   เพ่ือการ
ผลิตโลหะที่เปนเหล็กหรือโลหะที่ไมใชเหล็ก    ควบคุมดูแลการทํางานของเตาหลอมเปลี่ยนสวนผสม  
เพ่ือทําการผลิตเหล็กกลาและสกัดโลหะตาง ๆ ที่ไมใชเหล็ก   เชน

พนักงานเตาหลอมถลุงโลหะ
พนักงานเตาหลอมผลิตเหล็กกลา
พนักงานเตาหลอมเปลี่ยนสวนผสมโลหะที่ไมใชเหล็ก
พนักงานเตาหลอมแร (ชางคุมเตาหลอมแร)
พนักงานเตาไฟฟาผลิตเหล็กกลาแบบอารก
พนักงานคุมเตาถลุงแรแบบพนลม
พนักงานคุมเตาถลุงแรแบบโอเพนฮารท

ฯลฯ
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8122 ผูปฏิบัติการโรงงานหลอมโลหะ  หลอโลหะและรีดโลหะ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเตาหลอมที่ใชในการหลอมเหล็กและโลหะที่ไมใช

เหล็ก    เพ่ือใชในการหลอโลหะ    การใหความรอนซํ้าแกโลหะ    วัตถุดิบในรูปแบบตาง  ๆ  กอนการ
ทุบตี    กดอัดและการรีดขึ้นรูป    รวมถึงการใชเครื่องรีดโลหะในการขึ้นรูป      ดวยกระบวนการที่ใช
ความรอน   ความเย็น   ใหไดขนาด   รูปรางตามที่กําหนด  เชน  แผนโลหะความหนามาก   แผนโลหะ
ธรรมดาและแผนโลหะที่บางมาก    (แผนฟอยล)     ทําการเทโลหะที่กําลังหลอมเหลวลงในแบบหลอ
ปฏิบัติการและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรหลอเทโลหะ   เชน

พนักงานคุมเตาหลอมโลหะ (ชางคุมเตาหลอม)
พนักงานคุมเตาหลอมแบบคูโปลา
พนักงานคุมเตาหลอมแบบนอน
พนักงานคุมเตาหลอมแบบมีเบาหลอม
พนักงานคุมเตาหลอมโลหะดวยไฟฟา
พนักงานเครื่องหลอโลหะ
พนักงานเครื่องหลอแมพิมพ
พนักงานเครื่องรีดเหล็กกลา   (ชางรีดโลหะ)
พนักงานเครื่องรีดโลหะที่ไมใชเหล็ก
พนักงานเครื่องรีดโลหะแบบรีดเย็น 

ฯลฯ

8123 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอบชุบโลหะดวยความรอน  ความเย็น  และกระบวนการทางเคมี
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมการเผาโลหะในเตา    การเผาโลหะใหรอนจนถึงอุณหภูมิ

ที่กําหนดและทําใหเย็นลงเพ่ือลดความเครียดและเสริมความทนทาน      และการชุบโลหะเพ่ือลดความ
เครียด    เพ่ิมความแข็งที่ผิวของโลหะ     เผาโลหะที่เพ่ิมความแข็งแลวอีกครั้ง    และทําใหเย็นลงเพ่ือ
ทําใหเหล็กแข็งขึ้น   ออนลง   เหนียวขึ้น   หรือดัดไดงายขึ้น    เชน

พนักงานอบชุบโลหะทั่วไป
พนักงานอบชุบโลหะเพ่ือลดความเครียด
พนักงานอบชุบโลหะเพ่ือเพ่ิมความแข็ง
พนักงานเครื่องแยกธาตุคารบอนออกจากโลหะ
พนักงานเครื่องผสมโลหะ

ฯลฯ
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8124 ผูปฏิบัติการดึงและอัดบีบโลหะ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักร     และอุปกรณในการดึง

และอัดบีบโลหะเพ่ือผลิตเสนลวด    ทําโลหะใหเปนแทงและทอชนิดไมมีตะเข็บ   และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ
ที่คลายคลึงกัน   เชน

ชางดึงโลหะ
ชางอัดบีบโลหะ
ชางดึงลวด
ชางดึงรีดทอชนิดไมมีตะเข็บ, แบบหลอดไมมีตะเข็บ

ฯลฯ
ยกเวน ชางเหล็ก ชางตีเหล็ก และผูปฏิบัติงานทุบอัดโลหะ จัดอยูในรหัสอาชีพ 7221   

หมู   813 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานเครื่องแกว เซรามิกและผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอื่นๆ
ท่ีเก่ียวของ

8131 ผูปฏิบัติการเตาหลอมแกว  เตาเผาเซรามิกและผูปฏิบัติการเครื่องจักรอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเตาหลอมผลิตเครื่องแกว      ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ตาง ๆ   ที่ขึ้นรูปเครื่องแกว  โดยการเปาหรือการอัดขึ้นรูปตามแบบ   ดึงยืดหรือรีดน้ําแกวที่ยังหลอมอยู
ใหกลายเปนแกวแผนเรียบที่มีความยาวตอเนื่อง    ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชในการขัด
และทําใหแผนแกวเรียบ       รวมถึงการควบคุมดูแลเตาเผาที่ใชในการอบเซรามิก       เครื่องปนดินเผา
เครื่องปนลายคราม  อิฐและแผนกระเบื้อง  ทําการชุบเครื่องเคลือบและทําการตกแตงโดยวิธีการอบซ้ํา
เชน

ชางคุมเตาหลอมแกว
ชางคุมเครื่องเปาแกว
ชางคุมเครื่องดึงแกวใหเปนแผนกระจก
ชางคุมเครื่องปมแกวใหเปนรูปตาง ๆ
ชางคุมเครื่องขัดและตกแตงกระจก  แกว
ชางคุมเครื่องผลิตขวด
ชางคุมเครื่องดัดแกว
ชางคุมเตาเผาเซรามิก   เครื่องปนดินเผาและเครื่องปนลายคราม
ชางคุมเตาเผา อิฐและกระเบื้อง
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พนักงานเครื่องพนสี  (เครื่องแกว  เซรามิก)
พนักงานเครื่องเขียนลวดลาย  (เครื่องแกว  เซรามิก)

ฯลฯ
ยกเวน ชางทําเครื่องปนดินเผา  เครื่องปนลายคราม จัดอยูในรหัสอาชีพ   7321

ชางทําอิฐและกระเบื้อง จัดอยูในรหัสอาชีพ   7321
ชางตัดแกวและเปาแกว จัดอยูในรหัสอาชีพ   7322

8139 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานเครื่องแกว เซรามิก และผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชในการผสมวัตถุดิบตาง ๆ      สําหรับ
การผลิตเครื่องแกว   การจัดเตรียมดินเหนียวสําหรับการผลิตเซรามิก    อิฐ    เครื่องเคลือบ     หรือวัสดุ
ขัดถูตาง ๆ   รวมถึงเครื่องจักรที่ใชในการบีบอัดแกวใหขึ้นรูปเปนเสนใยแกว   เชน

พนักงานเครื่องผสมดินเหนียว
พนักงานเครื่องบดดินเหนียว
พนักงานเครื่องอัดรีดดินเหนียว
พนักงานเครื่องขัดดินเหนียว
พนักงานเครื่องผสมวัตถุดิบเพ่ือผลิตเครื่องแกว  กระจก

ฯลฯ

หมู   814 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม  และโรงงานผลิตกระดาษ
8141 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณการเลื่อยไม  การปอนไมทอน
เขาเครื่องและระบบสายพานลําเลียง   การใชเครื่องจักรเลื่อยไมใหไดขนาดตามมาตรฐาน  เชน  ไมทอน
ไมผนัง     ไมโครงหลังคา    ไมกระดาน   และทําการไสไมเพ่ือลบเหลี่ยมไมที่หยาบออกจากไมที่เลื่อย
เสร็จแลว  ฯลฯ   รวมถึงการเชื่อมแผนไมบาง ๆ    หลายแผนเขาดวยกันเพ่ือทําไมอัดพลายวูด   เชน

ชางคุมเครื่องเลื่อยไมแบบสายพาน  (ชางเลื่อยไมและหัวหนาชางเลื่อยไม)
ชางคุมเครื่องตัดไมอัด, ไมแผนบาง
ชางคุมเครื่องไสไมใหเปนแผนบาง
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ชางคุมเครื่องอบไม
ชางทําไมอัดพลายวูด ไมปารเกต

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานอบและอาบน้ํายาไม       จัดอยูในรหัสอาชีพ   7421

8142 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานผลิตเย่ือกระดาษ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปวัสดุตาง ๆ    เชน   ไม

เศษผา   ฟางขาวและเศษกระดาษ    โดยการยอยหรือบดใหเปนเยื่อกระดาษ     การทําความสะอาดวัสดุ
ที่ใชทําเยื่อกระดาษ    รวมถึงการใชเครื่องจักรในการฟอก    ยอม    ผสม    กวนและเติมน้ําเยื่อกระดาษ
และสวนผสมอ่ืน ๆ  เพ่ือทําเยื่อกระดาษสําหรับเตรียมการผลิตกระดาษ   เชน

พนักงานเครื่องบดหรือสับไมเพ่ือทําเยื่อกระดาษ
พนักงานเครื่องตมยอยวัสดุเพ่ือทําเยื่อกระดาษ
พนักงานเครื่องไฮดรายอยวัสดุเพ่ือทําเยื่อกระดาษ
พนักงานเครื่องฟอกเยื่อกระดาษ
พนักงานเครื่องตีเยื่อกระดาษ  (ผูใชเครื่องบดเยื่อ)
พนักงานเครื่องผสมเยื่อกระดาษ
พนักงานเครื่องทําความสะอาดเยื่อกระดาษ
พนักงานเครื่องคัดแยกเยื่อกระดาษ
พนักงานทําเยื่อกระดาษอื่น ๆ     (รอนและลางเยื่อกระดาษที่สูบออกจากเครื่องไฮดรา
   ยอยวัสดุ การตัดแตงปอสา ฯลฯ)

ฯลฯ
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8143 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานผลิตกระดาษ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิตกระดาษ

รวมถึงการใชเครื่องรีดขัดมันกระดาษ   การเคลือบผิวกระดาษหรือชุบผิวกระดาษดวยสวนผสมสําหรับ
การเคลือบผิวเพ่ือใหผิวกระดาษเปนเงางามและเรียบ   เชน

พนักงานเครื่องผลิตกระดาษ    (wet - end)
พนักงานเครื่องผลิตกระดาษ    (dry - end)
พนักงานเครื่องอัดรีดขัดมันกระดาษ
พนักงานเครื่องอัดกระดาษแข็ง
พนักงานทํากระดาษอื่น ๆ   (ผูใชเครื่องจักรทํากระดาษกันน้ําโดยเคลือบดวยขี้ผ้ึง 

     พนักงานแยกทราย ฯลฯ)
ฯลฯ

หมู   815 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี
8151 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรท่ีทําการบด  โม  และผสมทางเคมี

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ทําการบด     โมและผสม     เพ่ือทําให
สารเคมีและวัสดุตาง ๆ     ที่เปนกอนของแข็งมีขนาดตามที่ตองการสําหรับใชในการแปรรูปขั้นตอไป
รวมถึงควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชในการผสมสารเคมีและวัสดุอ่ืน ๆ   ที่เกี่ยวของ  เชน

พนักงานเครื่องบดสารเคมี 
พนักงานเครื่องผสมสารเคมี 
พนักงานเครื่องโมสารเคมี 
พนักงานเครื่องยอยสารเคมี 
พนักงานเครื่องจักรอ่ืน ๆ ในกระบวนการทางเคมีที่เกี่ยวของ

ฯลฯ
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8152 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานที่ใชความรอนโดยกระบวนการทางเคมี
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณการทํางาน    เกี่ยวกับการใช

ความรอนโดยกระบวนการทางเคมี       เพ่ือทําใหมีคุณสมบัติพิเศษ    หรือเพ่ือทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี     รวมถึงการคุมเตาเผาเพื่อเผาสวนผสมของวัตถุดิบที่บดแลว   เชน   หิน    ดินและวัตถุอ่ืน ๆ
เพ่ือผลิตซีเมนต   เชน

พนักงานเตาเผากระบวนการทางเคมี
พนักงานเครื่องคั่วอบโดยกระบวนการทางเคมี
พนักงานตมเคี่ยวโดยกระบวนการทางเคมี
พนักงานหมอนึ่งแรงดันสูง
พนักงานเครื่องผลิตผงซีเมนต  (คนคุมเตาเผาซีเมนต)
พนักงานเครื่องจักรอ่ืน ๆ ในกระบวนการที่เกี่ยวกับการใชความรอน

 โดยกระบวนการทางเคมี
 ฯลฯ

8153 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรอุปกรณการกรองและการแยกทางเคมี
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณการกรองและการแยกทางเคมี

เชน  การแยกของแข็งออกจากของเหลว  หรือแยกของเหลวที่มีความถวงจําเพาะตางกันดวยเครื่องกรอง
และเครื่องมืออ่ืน ๆ    การใชเครื่องแยกเพื่อแยกของเหลวดวยระบบหนีศูนย   การแยกน้ํามันดิบเพ่ือขจัด
ตะกอนและน้ําออกจากน้ํามัน  ฯลฯ   เชน

พนักงานเครื่องแยกทางเคมีและวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
พนักงานเครื่องอุปกรณแยกน้ํามันดิบ
พนักงานเครื่องอัดกรอง
พนักงานเครื่องกรองน้ําตาลแบบหมุน
พนักงานเครื่องแยกของเหลวดวยระบบหนีศูนย

ฯลฯ
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8154 ผูปฏิบัติการเครื่องกลั่นและเครื่องปฏิกรณทางเคมี (ยกเวน ผลิตภัณฑปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ)
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลอุปกรณที่ทําการกลั่น         และทําใหผลิตภัณฑเคมี

บริสุทธิ์     การใชเครื่องกลั่นสารเคมีเหลวและแอลกอฮอลเพ่ือทําเครื่องดื่ม       รวมถึงการใชเครื่องทํา
ระเหย   ภาชนะสุญญากาศหรืออุปกรณที่มีลักษณะคลายคลึงกัน   เพ่ือเพ่ิมความเขมขนของสารละลาย
และสารแขวนลอย  เชน

พนักงานอุปกรณเครื่องแปรเปลี่ยน ในกระบวนการทางเคมีตาง ๆ
พนักงานเครื่องกลั่นทางเคมี (ชางถังกลั่นทางเคมี)
พนักงานเครื่องกลั่นน้ํามันจากพืช
พนักงานเครื่องทําระเหย

ฯลฯ

8155 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณการกลั่นน้ํามัน       เพ่ือแยก

น้ํามันดิบใหเปนผลิตภัณฑตาง ๆ    หรือทําใหผลิตภัณฑปโตรเลียมบริสุทธิ์       การควบคุมเครื่องแยก
กํามะถันออกจากน้ํามันดิบหรือน้ํามันที่กลั่นแลวโดยใชเคมีภัณฑ       การควบคุมเครื่องสูบและระบบ
การสงผลิตภัณฑปโตรเลียมและของเหลวไปตามทอภายในโรงงาน   เชน

พนักงานเครื่องกวนผสมในการกลั่นบริสุทธิ์น้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
พนักงานเครื่องกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติและยางมะตอย
พนักงานเครื่องจักรโรงงานสารพาราฟน
พนักงานเครื่องแยกน้ํามัน
พนักงานควบคุมการกําจัดกํามะถัน
พนักงานควบคุมทอสง
พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ํามัน

ฯลฯ
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8159 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี  ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ที่บําบัดสารละลายเคมี

ที่มีสารปฏิกิริยาในการฟอกยอม   การควบคุมดูแลโรงงานที่ผลิตถานโคกหรือกาซจากถานหิน โรงงาน
ที่ทําการบีบอัดและขึ้นรูปสารโพลีเมอรที่เกิดตามธรรมชาติหรือเปนสารสังเคราะห  ใหกลายเปนเสนใย
สังเคราะห    รวมถึงควบคุมดูแลอุปกรณโรงงานผลิตปุย    หรือโรงงานที่ทําการแยกและสกัดเพ่ือใหได
วัสดุสารกัมมันตภาพรังสีจากสินแร   เชน

พนักงานเครื่องโรงงานผลิตถานโคก
พนักงานเครื่องโรงงานผลิตปุย
พนักงานเครื่องโรงงานผลิตเสนใยสังเคราะห
พนักงานเครื่องฟอกสี  (สารเคมี)
พนักงานเครื่องทํายางแผนจากน้ํายาง
พนักงานเครื่องผลิตสารกัมมันตภาพรังสี
พนักงานเครื่องผลิตกาซจากถานหิน

ฯลฯ

หมู   816 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานผลิตพลังงานและผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวของ

8161 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานผลิตพลังงาน
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณผลิตกระแสไฟฟา  เชน  ผลิต

กระแสไฟฟาดวยพลังงานน้ํา      พลังงานนิวเคลียร     พลังงานแสงอาทิตย      พลังงาน ลม   คลื่นทะเล
ความรอนใตพิภพ    ถานหิน   น้ํามันหรือกาซ   ฯลฯ รวมถึงการควบคุมการสงและการแจกจายกระแส
ไฟฟาจากสถานีผลิตกระแสไฟฟา   เชน

พนักงานเครื่องผลิตกระแสไฟฟา
พนักงานเครื่องผลิตกระแสไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
พนักงานเครื่องผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ํา
พนักงานเครื่องผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
พนักงานเครื่องกังหันน้ําผลิตกระแสไฟฟา

ฯลฯ
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8162 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรไอน้ําและหมอน้ํา (boiler)
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรไอน้ํา   ถานหิน   หรือน้ํามัน   หรือหมอน้ํา

ทั้งที่ติดต้ังใชงานบนฝงและบนเรือเดินทะเล   เชน
พนักงานหมอน้ําบนเรือเดินทะเล
พนักงานเครื่องจักรไอน้ํา

ฯลฯ

8163 ผูปฏิบัติการเตาเผาขยะ  โรงงานบําบัดน้ําเสียและผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณประเภทตาง ๆ   เชน   เตาเผา

ขยะ   โรงงานบําบัดน้ําเสีย   เครื่องคอมเพรสเซอรอากาศและกาซ  การควบคุมระบบเครื่องทําความเย็น
ความรอน   เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องปรับอากาศ   และการทําน้ําใหบริสุทธิ์  เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค  รวมถึงการควบคุมดูแลการขนสงของเหลว  กาซ วัสดุกึ่งของเหลวและวัสดุที่เปนผง  ตลอดจน
ควบคุมระบบทําความเย็นสําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม   เชน

พนักงานเตาเผากําจัดขยะ
พนักงานเครื่องสถานีสูบน้ํา  (พนักงานคุมเครื่องสูบน้ํา)
พนักงานควบคุมระบบเครื่องทําความเย็น
พนักงานควบคุมระบบเครื่องทําความรอน
พนักงานเครื่องระบายอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศ
พนักงานเครื่องบําบัดน้ําเสีย
พนักงานเครื่องที่ใชผลิตน้ําแข็ง
พนักงานเครื่องปดเปดน้ําประปา  (โรงผลิตน้ําประปา)
พนักงานเครื่องกรองน้ําประปา  (โรงผลิตน้ําประปา)

ฯลฯ
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หมู   817 ผูปฏิบัติงานควบคุมการประกอบชิ้นสวนอัตโนมัติ  และหุนยนตอุตสาหกรรม
8171 ผูปฏิบัติงานควบคุมการประกอบชิ้นสวนอัตโนมัติ

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการประกอบชิ้นสวนอัตโนมัติหรือแบบกึ่งอัตโนมัติ
ในโรงงานอุตสาหกรรม   เชน

พนักงานควบคุมการประกอบชิ้นสวนอัตโนมัติ
ฯลฯ

8172 ผูปฏิบัติงานควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของหุนยนตอุตสาหกรรม    โดยการบรรจุ

หรือยกเลิกโปรแกรม    สําหรับหุนยนตและปฏิบัติงานตาง ๆ   ที่เกี่ยวของ   เชน
พนักงานควบคุมหุนยนตในโรงงานอุตสาหกรรม

ฯลฯ
ยกเวน ผูควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม      จัดอยูในรหัสอาชีพ   3123

หมวด   82 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
หมู        821 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑโลหะและแร

8211 ผูปฏิบัติการเครื่องมือกล
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณแปรรูปโลหะ

ตาง ๆ  เชน  เครื่องกลึง  เครื่องอัดปมชิ้นสวนโลหะ   เครื่องตัดโลหะ  เครื่องไส  เครื่องฝน  เครื่องเจาะ 
เครื่องควาน  เครื่องเลื่อย   เครื่องเจียร ฯลฯ  โดยควบคุมการใชแบบระบบตัวเลข  หรือทําการตอเชื่อม
โดยการใชเครื่องโอนยายแบบอัตโนมัติ   เชน

พนักงานเครื่องจักรอุปกรณแปรรูปโลหะตาง ๆ
พนักงานเครื่องจักรทําแกนแบบหลอโลหะ
พนักงานเครื่องควานโลหะ
พนักงานเครื่องกลึงโลหะแบบตั้ง
พนักงานเครื่องตัดโลหะเขารูป
พนักงานเครื่องเจาะโลหะ
พนักงานเครื่องไสโลหะ
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พนักงานเครื่องเลื่อยโลหะ
พนักงานเครื่องดัดโลหะ
พนักงานเครื่องเจียระไนโลหะ
พนักงานเครื่องฝนโลหะ
พนักงานเครื่องทําเหรียญกษาปณ
พนักงานเครื่องผลิตนาฬิกา
พนักงานเครื่องผลิตอุปกรณกีฬา
พนักงานเครื่องผลิตของเลน
พนักงานเครื่องผลิตหมุดยึด

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานปรับต้ังและใชเครื่องมือกล จัดอยูในรหัสอาชีพ  7223

8212 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑซีเมนตและแรอ่ืน ๆ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ทําการผลิตผลิตภัณฑซีเมนต  เพ่ือใชใน

การบีบอัดขึ้นรูป  การหลอเทเบา   ฝน    ขัดและตัด    ซ่ึงทําการผลิตและทํางานสําเร็จรูปของผลิตภัณฑ
คอนกรีตที่หลอเทลวงหนาและผลิตภัณฑหินตาง ๆ    เพ่ือใชในการกอสราง   เชน   แผนหินปูฟุตบาท 
เสารั้ว     ทอระบายน้ํา     แผนบุคลองสงน้ํา     ผนังและแผงกั้นหอง     สวนประกอบชิ้นสวนอาคาร 
ส่ิงปลูกสราง  ฯลฯ   รวมถึงการควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชผสมทราย   กรวด   ซีเมนตและน้ําเพ่ือทํา
คอนกรีต    เชน

พนักงานเครื่องหลอหิน
พนักงานเครื่องหลอผลิตภัณฑคอนกรีต
พนักงานเครื่องทําซีเมนตหรือแรชนิดอ่ืน ๆ
พนักงานเครื่องซีเมนตใยหิน
พนักงานเครื่องตกแตงผิวซีเมนต
พนักงานเครื่องผลิตยิปซ่ัมบอรด
พนักงานเครื่องตัดผลิตภัณฑหิน
พนักงานเครื่องแกะสลักผลิตภัณฑหิน

ฯลฯ
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ยกเวน ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานแปรรูปแรจากสินแรและหิน  
จัดอยูในรหัสอาชีพ  8112 

พนักงานเครื่องผลิตผงซีเมนต                 จัดอยูในรหัสอาชีพ  8152

หมู  822 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑเคมี
8221 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยารักษาโรคและของใชภายในหองน้ํา

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชในการผลิตยารักษาโรค       ของใช
ภายในหองน้ํา  เชน  สบู  ยาสีฟน  ผงซักฟอกและผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งผลิตภัณฑที่ใช
ในการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ   เชน

พนักงานเครื่องผลิตผลิตภัณฑซักฟอก
พนักงานเครื่องผลิตผลิตภัณฑยารักษาโรค
พนักงานเครื่องผลิตผลิตภัณฑของใชภายในหองน้ํา
พนักงานเครื่องกลั่นน้ําหอม
 ฯลฯ

8222 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑกระสุนดินปนและวัตถุระเบิด
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ทําการผสม     และดําเนินกระบวนการ

แปรรูปสารเคมีและสวนผสมอ่ืน ๆ   ที่ใชผลิตวัตถุระเบิด    กระสุนดินปน   กระสุนปนใหญ  ลูกระเบิด
กับดักระเบิดจรวดและอุปกรณตาง ๆ   ที่เกี่ยวของ   เชน

พนักงานเครื่องผลิตวัตถุระเบิด
พนักงานเครื่องผลิตกระสุน  กระสุนดินปน
พนักงานเครื่องผลิตดอกไมไฟ
พนักงานเครื่องผลิตไมขีดไฟและกลองไมขีด

ฯลฯ
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8223 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรตกแตงโลหะ  ชุบและเคลือบผิวโลหะ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทําความสะอาด

ส่ิงของชิ้นสวนโลหะ  เพ่ือเตรียมการชุบผิวดวยกระบวนการทางไฟฟา  การชุบผิวเหล็กและเหล็กกลา
การชุบลวดดวยโลหะที่ไมใชเหล็ก   รวมถึงการฉีดพนโลหะหลอมเหลวหรือวัสดุอ่ืน ๆ   ลงบนผิวของ
ผลิตภัณฑโลหะเพ่ือตกแตงหรือปองกันสนิม   เชน

พนักงานเครื่องทําความสะอาดโลหะ
พนักงานเครื่องชุบโลหะ  (ชางชุบโลหะดวยไฟฟา    ชางชุบโลหะโดยการจุม

  ดวยเครื่องและดวยมือ)
พนักงานเครื่องเคลือบโลหะ
พนักงานเครื่องตกแตงผลิตภัณฑโลหะหลอ
พนักงานเครื่องพนโลหะ
พนักงานเครื่องขัดโลหะ
ชางชุบและเคลือบโลหะ
ชางชุบเงิน  ชุบทอง

ฯลฯ

8224 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑดานการถายภาพ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลอุปกรณที่ใชในการผลิตแผนฟลมและกระดาษที่ใช

สําหรับการถายภาพ  การลางฟลมสีและขาวดํา  การอัดภาพ   การขยายหรือยอขนาดของภาพถายตาง ๆ
รวมถึงการควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชสําหรับการชุบผิวและทําแผนรอง   (backing)  ของแผนภาพถาย 
เชน

พนักงานเครื่องผลิตแผนฟลม สําหรับการถายภาพ
พนักงานเครื่องลางฟลมภาพถาย  ฟลมภาพยนตร  ฟลมสไลด
พนักงานเครื่องอัดภาพถายสีและขาวดํา
พนักงานเครื่องขยายหรือยอขนาดภาพถาย

ฯลฯ
ยกเวน ชางลางฟลม   อัด / ขยายภาพถาย จัดอยูในรหัสอาชีพ  7344 
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8229 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑเคมี ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑเคมีตาง ๆ   

ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน   เชน
พนักงานเครื่องผลิตเทียนไข เทียนอบ

 พนักงานเครื่องผลิตดินสอ
 พนักงานเครื่องผลิตชอลก

พนักงานเครื่องผลิตถานไฟฉาย
พนักงานเครื่องผลิตเสื่อน้ํามัน
พนักงานเครื่องผลิตกาซคลอรีน  กาซไฮโดรเจน
พนักงานเครื่องผลิตเชลแลก

ฯลฯ

หมู  823 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยาง  และพลาสติก
8231 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยาง

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชนวดผสมยางและสารผสมยางตาง ๆ
เพ่ือทําการผลิตสวนประกอบและผลิตภัณฑตาง ๆ   จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห  เชน รองเทา
ส่ิงของเครื่องใชภายในครัวเรือน     วัสดุที่ใชเปนฉนวนชนิดตาง ๆ    อุปกรณเครื่องใชในอุตสาหกรรม
ยางลอของรถจักรยาน     รถยนต     รถแทรกเตอร     อากาศยานและยานยนตประเภทอื่น  ๆ    รวมถึง
การปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชสรางยางลอรถจากแบบฟอรม   ทําการหลอมเหลวและ
เทเบาหรือทํายางลอรถขึ้นใหมจากของที่ใชแลว   เชน

พนักงานเครื่องโมบดยาง
พนักงานเครื่องผสมยาง
พนักงานเครื่องอัดรีดยาง
พนักงานเครื่องอัดหลอยาง
พนักงานเครื่องอัดทอยาง
พนักงานเครื่องผลิตยางลอยานยนต
พนักงานเครื่องทําแบบยาง
พนักงานเครื่องอบยางใหออนและทน
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พนักงานเครื่องหลอดอกยางใหม ปะยางรถยนต
พนักงานเครื่องทํารองเทายาง อุปกรณกีฬาที่ทําดวยยาง
พนักงานเครื่องทําผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ที่มิไดระบุไว เชน ทําถุงมือยาง  ยางวง  ลูกยาง

ฯลฯ

8232 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชในการนวดและผสมสารตาง ๆ  

เพ่ือทําการผลิตวัสดุพลาสติก    รวมถึงการหลอพลาสติก     การขึ้นรูปและการเคลือบพลาสติก  
เพ่ือทําการผลิตสวนประกอบและสิ่งของเครื่องใชพลาสติกตาง ๆ   เชน

พนักงานเครื่องผสมพลาสติก
พนักงานเครื่องหลอมพลาสติก
พนักงานเครื่องหลอพลาสติก
พนักงานเครื่องอัดรีดพลาสติก
พนักงานเครื่องทําแบบพลาสติก
พนักงานเครื่องตัด กด เจาะ ดึง ขัดและตกแตงพลาสติก
พนักงานเครื่องทําลวดลายบนผลิตภัณฑพลาสติก
พนักงานเครื่องผลิตผลิตภัณฑพลาสติก (ชางทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน ของเลนเด็ก

พลาสติก   หลอดพลาสติก  ส่ิงของเครื่องใช
พลาสติก  ฯลฯ)

ฯลฯ
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หมู  824 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑไม
8240 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑไม

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรแปรรูปทําผลิตภัณฑไม
ซ่ึงมีการทํางานแบบอัตโนมัติ   หรือแบบกึ่งอัตโนมัติในลักษณะที่ซํ้า  ๆ   กัน    โดยมีการปรับต้ังการ
ทํางานของเครื่องจักรไวลวงหนา  สําหรับการเลื่อย  การขึ้นรูป  ควาน  ไส  กลึงหรือแกะสลักไม   เชน

พนักงานเครื่องแกะสลักไม
พนักงานเครื่องผลิตเครื่องเรือนเฟอรนิเจอร
พนักงานเครื่องทําของเลนไม
พนักงานเครื่องทําเครื่องหมายไม
พนักงานเครื่องตกแตงไม
พนักงานเครื่องดัดไม
พนักงานเครื่องขัดไม
พนักงานเครื่องขัดเงาไม
พนักงานเครื่องกลึงไม
พนักงานเครื่องพนสีไม

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานปรับต้ังและใชเครื่องจักรแปรรูปไม   จัดอยูในรหัสอาชีพ  7423     

หมู  825 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรการพิมพ  การเขาเลมหนังสือ  และผลิตผลิตภัณฑกระดาษ
8251 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรการพิมพ

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของแทนพิมพทุกชนิด ที่ทําการพิมพลง
บนแผนกระดาษ  ส่ิงทอสิ่งถักและวัสดุอ่ืน ๆ   เชน

ชางแทนพิมพแบบนอน (cylinder)
ชางแทนพิมพแบบออฟเซท (offset)
ชางแทนพิมพแบบโรตารี่ (rotary)
ชางแทนพิมพแบบพิมพหิน (lithographic)
ชางแทนพิมพแบบโรโทกราวัวร (rotogravure)
ชางแทนพิมพแบบเลตเตอรเพรสชนิดอาปาก  (platen  letter  press)

ฯลฯ
ยกเวน ชางเรียงพิมพ จัดอยูในรหัสอาชีพ  7341 
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8252 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรเขาเลมหนังสือ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่เย็บรวมหนังสือใหเปน

รูปเลมและปมพิมพภาพและอักษรนูนบนหนังสือ   เชน
ชางเขาเลมหนังสือดวยเครื่อง
ชางพิมพดุนหนังสือดวยเครื่อง

ฯลฯ
ยกเวน ชางทําลวดลายบนปกหนังสือ จัดอยูในรหัสอาชีพ  7345

ชางเขาเลมหนังสือดวยมือหรือเครื่องจักรแบบงาย ๆ
จัดอยูในรหัสอาชีพ  7345

8253 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑกระดาษ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ทําการผลิตกลองกระดาษ

ซองจดหมาย  ถุงกระดาษและสินคาอ่ืน ๆ ที่ทํามาจากกระดาษ  รวมถึงการทําและตกแตงกลองกระดาษ
ดวยมือ    การตั้งและการใชเครื่องปดกระดาษลงบนแผนกระดาษแข็งและตัดใหมีความยาวตามตองการ
หรือตัดและรีดรอยพับ  เพ่ือทํากลองกระดาษ   การทากาวบนกระดาษเพื่อทําซองหรือถุง  การทําถุงจาก
กระดาษแกว   และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําผลิตภัณฑจากกระดาษและกระดาษแข็ง   เชน

พนักงานเครื่องทําแผนกระดาษแข็ง  แผนกลองลูกฟูก
พนักงานเครื่องตัดและรีดพับ  (การทํากลองกระดาษ)

(คนงานประจําเครื่องตัดและพับกลองกระดาษ)
พนักงานเครื่องทําถุงกระดาษ
พนักงานเครื่องเย็บถุงกระดาษ
ชางทํากลองกระดาษดวยมือ
ชางทําถุงกระดาษแกวดวยเครื่อง
ผูทําซองและถุงกระดาษดวยเครื่อง
ผูทําผลิตภัณฑจากกระดาษและกระดาษแข็งอ่ืน ๆ

ฯลฯ
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หมู  826 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอ  ขนสัตว  และเครื่องหนัง
8261 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรจัดเตรียมเสนใย  ปนและมวนเสนใย

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการจัดเตรียมเสนใย
เพ่ือการปน   กรอ   บิดเกลียวและขดเสนใย    รวมถึงการผสม    การตี     การทําความสะอาดและการทํา
เสนใยใหออนนุมการสาวและการหวีเสนใยเพ่ือทําใหเปนแถบยาวคลายเสนเชือก      เปลี่ยนเสนใยใหมี
ขนาดเล็กลงและเหนียวขึ้น  ใหมีคุณภาพและน้ําหนักสม่ําเสมอ  ทําการบิดเสนดายจํานวนสองเสนหรือ
มากกวา  ใหกลายเปนเสนดายที่หนักและแข็งแรง    และทําการสาวมวนเสนดาย   เชน

พนักงานเครื่องจัดเตรียมเสนใย
พนักงานเครื่องซักเสนใยสิ่งทอ
พนักงานเครื่องปนเสนดายเกลียวและเสนดายเดี่ยว
พนักงานเครื่องสาวมวนดายเกลียวและเสนดายเดี่ยว
พนักงานเครื่องบิดเสนดายเกลียวและเสนดายเดี่ยว
พนักงานเครื่องกรอดาย
พนักงานเครื่องควบเสนดาย

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานปนดายเกลียวและเสนดาย  จัดอยูในรหัสอาชีพ  7432 

 
8262 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรทอผาและเครื่องจักรถักผา

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชสําหรับ
การทอหรือถักผาพ้ืน   ผาที่มีลวดลาย   ผามาน   ผาลูกไม   พรม   เครื่องนุงหม   ฯลฯ   เชน

พนักงานเครื่องทอผา
พนักงานเครื่องทอพรม
พนักงานเครื่องถักผา
พนักงานเครื่องทอผลิตภัณฑผาลายดอก
พนักงานเครื่องทอผลิตภัณฑแห  อวน   ตาขาย
พนักงานเครื่องทอผาลูกไมและผลิตภัณฑจากผาลูกไม

ฯลฯ
ยกเวน ชางทอพรม   ทอผาและถักผา     จัดอยูในรหัสอาชีพ  7432
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8263 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรเย็บเสื้อผา
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของจักรเย็บผาแบบมาตรฐานหรือจักร

เย็บผาแบบพิเศษที่เปนแบบเข็มเดี่ยวหรือมีมากกวา  1  เข็ม    เพ่ือใชในการผลิตส่ิงทอ   ขนสัตว   หรือ
เครื่องนุงหมประเภทเครื่องหนัง  รวมถึงการปกลวดลายการออกแบบตกแตงลงบนสิ่งทอหรือวัสดุอ่ืนๆ
เชน
 ชางเย็บผาดวยเครื่อง
 ชางเย็บขนสัตวดวยเครื่อง

ชางเย็บหมวกดวยเครื่อง
ชางเย็บผลิตภัณฑส่ิงทอสิ่งถักดวยเครื่อง
ชางเย็บหนังดวยเครื่อง

ฯลฯ
ยกเวน ชางหัตถกรรมสิ่งทอ  ส่ิงถัก จัดอยูในรหัสอาชีพ  7332 

ชางตัดเย็บเสื้อผา   (สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี)      จัดอยูในรหัสอาชีพ  7433
ชางตัดเย็บเสื้อผา   เครื่องนุงหุมดวยขนสัตว จัดอยูในรหัสอาชีพ  7434
ชางปกผา จัดอยูในรหัสอาชีพ  7436

8264 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรฟอก  ยอมและทําความสะอาดสิ่งทอ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ทําการฟอก  ยอม รีด  ยืด

เคลือบสีหรือเคลือบผาของสิ่งทอในรูปแบบตาง ๆ      การทําความสะอาดหรือซักแหงผลิตภัณฑส่ิงทอ
ขนสัตวหรือเครื่องหนังดวยเครื่องจักร  เพ่ือกําจัดส่ิงสกปรก   ส่ิงเจือปน    สารเคมีที่เปนสวนเกิน  หรือ
ตะกอนยางธรรมชาติ  หรือทําใหผลิตภัณฑส่ิงทอมีสีสันเขมขึ้นหรือออนจางลง  ควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใชในการอาบซึมส่ิงทอดวยสารเคมีเพ่ือใหเนื้อผามีคุณสมบัติในการกันน้ํา  เครื่องจักรที่ใชในการทํา
ใหเนื้อผาหดตัวหรือทําใหมีความทนทาน    รวมถึงเครื่องจักรที่ทําใหผาไหมสามารถรักษารูปทรงและ
มีน้ําหนัก   เชน

พนักงานเครื่องซักแหง
พนักงานเครื่องซักผา
พนักงานเครื่องรีดผา
พนักงานเครื่องยอมเสนใยของสิ่งทอ
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ชางยอมเสนดายและเสนใยตาง ๆ สําหรับทอมัดหมี่ดวยเครื่อง
ชางยอมผืนผาดวยเครื่อง
ชางยอมเสื้อผาดวยเครื่อง
ชางหดสิ่งทอสิ่งถักดวยเครื่อง
ชางฟอกสิ่งทอสิ่งถัก  ฟอกกางเกงยีนดวยเครื่อง

พนักงานเครื่องอัดรีดส่ิงทอสิ่งถัก
พนักงานเครื่องกําจัดยางออกจากเสนไหม

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานดานการซักและรีดเสื้อผาดวยมือ  จัดอยูในรหัสอาชีพ  9133

8265 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรจัดเตรียมขนสัตวและเครื่องหนัง
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการจัดเตรียม

ขนสัตวและเครื่องหนัง โดยการแลเอาเนื้อและไขมันออกจากหนังสัตวกอนดําเนินการบมอบและกําจัด
ขนที่หยาบและยาวจากหนังสัตว     ตัดใหยาวเทา  ๆ   กัน   ทําการยอม    ยืดและรีดแตงขนสัตวใหเรียบ
ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรเพ่ือแยกขนที่เหลือออกจากหนังสัตว     หรือแยกเนื้อและขนออก
จากหนังสัตว     เครื่องจักรที่ใชในการบําบัดหนังแหงหรือหนังสดในสารละลาย    เพ่ือนําไปแตงสําเร็จ
เปนเครื่องหนัง   รวมถึงการยอมและเคลือบสีใหแกเครื่องหนัง   เชน

ชางถากหนังขูดขนดวยเครื่อง
ชางผาหนัง
ชางฟอกหนัง
ชางตกแตงสีหนัง  ชางคุมเครื่องตกแตงสีหนัง
ชางขัดเงาหนังสัตว
พนักงานเครื่องลางหนังสัตว

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานตกแตงหนังสัตว ฟอกหนัง จัดอยูในรหัสอาชีพ  7441
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8266 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรทํารองเทาและผูปฏิบัติการเครื่องจักรอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ใชทําแบบและทําการตัด

ชิ้นสวนตาง ๆ   ของรองเทา     การเย็บชิ้นสวนตาง ๆ     ของรองเทาเขาดวยกัน    ทําการตัดขอบ   ขัดถู
ตกแตงเครื่องประดับและแตงสําเร็จรองเทาทั้งแบบมาตรฐานหรือแบบพิเศษ   รวมถึงการผลิตกระเปา
เดินทาง   กระเปาถือ     สายรัด     เข็มขัดและสิ่งของเครื่องใชอ่ืน ๆ  เชน    อานมา  ปลอกคอ  หรือสาย
บังเหียนตาง ๆ   เชน

ชางตัดชิ้นสวนหนังหนารองเทาดวยเครื่อง
ชางประกอบหนังหนารองเทา
ชางตัดพ้ืนรองเทา
ชางเย็บรองเทาดวยเครื่อง
ชางตัดรองเทา
ชางตัดรองเทาคนพิการ

ชางตัดรองเทากีฬา
ชางผลิตภัณฑเครื่องหนังทั่วไป   (เชน  กระเปาเดินทาง  กระเปาเอกสาร  กระเปาสตรี

เข็มขัด  ฟุตบอล  ฯลฯ)
ชางเย็บหนังดวยจักร  (ยกเวน  รองเทา  ถุงมือ  และเครื่องแตงกาย)
ชางทําเครื่องเทียมสัตว
ชางทําอานมา
ชางทําผลิตภัณฑเครื่องหนังอ่ืน ๆ  (เชน  หนังคลุมขอเทามา  แสหนัง  ฯลฯ)

ฯลฯ
ยกเวน ชางหัตถกรรมเครื่องหนัง จัดอยูในรหัสอาชีพ  7332

ชางทําและซอมรองเทาดวยมือ จัดอยูในรหัสอาชีพ  7442
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8269 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอ  ขนสัตวและเครื่องหนัง  ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ใชขึ้นรูป และผลิตหมวก

ชนิดตาง ๆ   จากวัสดุส่ิงทอ  ขนสัตวหรือเครื่องหนัง   รวมถึงการผลิตส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ   เชน   ผา
ขอบริ้วประดับหรือการตัดแตงขอบในรูปแบบตาง ๆ   เชน

พนักงานเครื่องทําการผลิตผาขอบริ้ว  (ผาที่ใชตกแตง  เชน  แถบถักแบบเปย  พู  ตุม)
พนักงานเครื่องทําการผลิตหมวกตาง ๆ
พนักงานเครื่องทําแบบตาง ๆ สําหรับส่ิงทอ

ฯลฯ
ยกเวน ชางทําหมวก จัดอยูในรหัสอาชีพ  7433

ชางทําแบบเสื้อผา  เครื่องนุงหม  หมวก จัดอยูในรหัสอาชีพ  7435

หมู  827 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑอาหารและผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ
อ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวของ

8271 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรแปรรูปเนื้อและสัตวน้ํา
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการฆาชําแหละ

เนื้อสัตวและสัตวน้ําใหเปนชิ้นที่มีขนาดมาตรฐาน     การบดและผสมเนื้อหรือสัตวน้ํา     สําหรับการ
จําหนาย    รวมถึงการแปรรูปเพ่ือผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อและสัตวน้ํา   เชน    ไสกรอก    เนื้อรมควัน
ปลารมควัน   รวมถึงเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเนื้อกระปอง    เนื้อแชแข็งหรืออาหารตาง ๆ    ที่ปรุง
จากสัตวน้ํา   เชน

พนักงานเครื่องแปรรูปเนื้อ   สัตวน้ํา
พนักงานเครื่องตัดเนื้ออัตโนมัติ
พนักงานควบคุมการลางชิ้นสวนเนื้อสัตว
พนักงานเครื่องฆาเชื้อโรคเนื้อและสัตวน้ํา
พนักงานเครื่องเยือกแข็งเนื้อและสัตวน้ํา
พนักงานเครื่องบรรจุอาหารกระปอง  (เนื้อ  สัตวน้ํา)
(รวมถึงการทําน้ําปลา   ปลารา   น้ํามันหอย   ซอสหอยนางรม ฯลฯ)

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานฆาชําแหละสัตวและสัตวน้ํา     จัดอยูในรหัสอาชีพ  7411
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8272 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑนม
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรในกระบวนการแปรรูปนม

และการผลิตผลิตภัณฑนมดวยการฆาเชื้อโรคดวยความรอน      รวมถึงการควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใช
ในการผลิตนมขน   นมผง   เนย   เนยแข็งและผลิตภัณฑตาง ๆ   ที่ทําจากนม   เชน

พนักงานเครื่องฆาเชื้อโรคผลิตภัณฑนม   เนยดวยความรอน  
พนักงานหมอสุญญากาศนมขน
พนักงานเครื่องทําเยือกแข็ง  นม  เนย  เนยแข็ง
พนักงานเครื่องทํานมผง 

ฯลฯ
ยกเวน ผูผลิตนม  เนย  เนยแข็ง จัดอยูในรหัสอาชีพ  7413

8273 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรสีเมล็ดธัญพืชและเครื่องจักรปนเครื่องเทศ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปเมล็ด

ธัญพืชขาวสารและเครื่องเทศ     โดยการบดโม      ขัดถู     เพ่ือใชสําหรับการบริโภคของคนและสัตว 
การควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชในการผลิตแปงละเอียด     แปงหยาบและอาหารสัตวตาง ๆ    รวมทั้ง
เครื่องจักรที่ใชเพ่ือการแปรรูปขาว   เชน

พนักงานเครื่องโมเมล็ดธัญพืชและผลิตผล
พนักงานเครื่องปลอกเปลือกธัญพืช
พนักงานเครื่องสีขาว
พนักงานเครื่องโมแปงและอาหารสัตว
พนักงานเครื่องปนเครื่องเทศ

ฯลฯ
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8274 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑอาหารอบ  ผลิตภัณฑจากธัญพืชและช็อกโกแลต
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ทํางานผสมและกวนแปง

เขากับสวนผสมอ่ืน ๆ    เพ่ือจัดเตรียมแปงนวด    เครื่องจักรที่ทําการบีบ  อัด  ขึ้นรูปแปงนวดและเตาอบ
สําหรับการผลิตขนมปง    ขนมอบ    อาหารคาวและผลิตภัณฑตาง ๆ     ที่เกี่ยวของ    รวมถึงเครื่องจักร
ที่ใชในการผลิตช็อกโกแลต    ขนมหวานและลูกกวาด   และผลิตภัณฑจากธัญพืชอบแหง   เชน

พนักงานเครื่องผลิตผลิตภัณฑประเภทขนมปง  ผลิตภัณฑจากธัญพืช  และช็อกโกแลต
พนักงานเครื่องผลิตผลิตภัณฑขนมเปลือกแข็ง  (pastry)
พนักงานเครื่องผลิตผลิตภัณฑลูกกวาด  ลูกอม  ขนมหวาน
พนักงานเครื่องผลิตผลิตภัณฑอาหารเสริม
พนักงานเครื่องผลิตเสนกวยเต๋ียว  ขนมจีน  และอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
พนักงานเครื่องผลิตแปงทําขนม

ฯลฯ
ยกเวน คนทําขนมปงและช็อกโกแลต        จัดอยูในรหัสอาชีพ  7412

8275 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรแปรรูปผลไม   พืชผักและผลไมเปลือกแข็ง (นัท)
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ทํางานบีบน้ําออกจาก

ผลไม  พืชผักและผลไมเปลือกแข็ง(นัท)  หรือการบีบและกลั่นน้ํามันจากผลไมเปลือกแข็ง (นัท)และ
ผลไมตาง ๆ  ที่มีน้ํามันอยูภายใน  โดยกรรมวิธีการเพิ่มความรอนหรือบีดอัด   ควบคุมดูแลการทํางาน
ของเครื่องจักรที่ทําหนาที่จัดเตรียมผลไม   พืชผักและผลไมเปลือกแข็ง  (นัท)    สําหรับขบเคี้ยว  เพ่ือ
กระบวนการแปรรูปในขั้นตอนตอไป   รวมถึงการแปรรูปผลไม   พืชผักและผลไมเปลือกแข็ง  (นัท)
โดยใชกรรมวิธีทําใหสุก   อบแหง   บรรจุกระปองแชแข็ง    ตลอดจนการผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑ
ที่คลายคลึงกันจากน้ํามันของสัตวและน้ํามันพืช   เชน

พนักงานเครื่องในกรรมวิธีการแปรรูปผลไม ผักและถั่ว
พนักงานเครื่องสกัดอัดบีบเมล็ดน้ํามัน
พนักงานเครื่องในกรรมวิธีการผลิตเนยเทียม
พนักงานเครื่องปอกผลไม
พนักงานเครื่องตัด  ควาน  หั่น  ใหเปนชิ้น  (ผักและผลไม)
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พนักงานเครื่องฆาเชื้อโรคผัก ผลไม อาหารสําเร็จรูปที่ทําจากผักและผลไม
(รวมถึงการบรรจุผลไมกระปอง   น้ําผลไม    น้ํามันพืช   ซอสมะเขือเทศ    เตาเจ้ียว  

  ซีอ้ิวขาว   ซีอ้ิวดํา  ฯลฯ)       
ฯลฯ

ยกเวน ผูปฏิบัติงานถนอมผลไม   พืชผัก จัดอยูในรหัสอาชีพ  7414
ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตเครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม

จัดอยูในรหัสอาชีพ  8278

8276 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตน้ําตาล
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรในกระบวนการแปรรูป

ออย      หัวผักกาดหวาน    เพ่ือทําการผลิตน้ําตาลบริสุทธิ์      โดยการบีบอัดตนออยหรือสกัดน้ําจาก
หัวผักกาดหวานกลั่นน้ําตาลเหลวใหบริสุทธิ์    หรือทําการผลิตผลึกน้ําตาล    หรือดูแลการทํางานของ
เครื่องจักรในการกลั่นออยหรือหัวผักกาดหวานในกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง   รวมถึงการสกัดและ
กลั่นน้ําตาลเหลวจากผลเมเปล   ผลปาลมและผักตาง ๆ  และกระบวนการผลิตของน้ําผึ้งและปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ในกรรมวิธีการทําน้ําตาล  เชน

พนักงานเครื่องผลิตน้ําตาล
พนักงานเครื่องทําน้ําตาลใหบริสุทธิ์
พนักงานเครื่องทําผลึกน้ําตาล
พนักงานเครื่องทําน้ําตาลใหบริสุทธิ์ดวยกรรมวิธีคารบอเนชั่น
พนักงานเครื่องฟอกขาวน้ําตาล

ฯลฯ
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8277 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรแปรรูปใบชา  กาแฟและโกโก
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการอบใบชา

ใหแหง   มวนใบชาที่แหงแลว   ทําการผสมใบชาคุณภาพตาง ๆ    การตัดผลกาแฟ    ผลโกโกและ
ลางเนื้อเยื่อออก  ทําการปลอกเปลือกนอกของเมล็ดออก    ทําการอบแหง   และผสมเมล็ดกาแฟ    
โกโก   เพ่ือทําการคั่ว   รวมถึงการบดใบชา  เมล็ดกาแฟ  โกโก  เชน

พนักงานเครื่องแปรรูปใบชา กาแฟและโกโก
พนักงานเครื่องคั่วกาแฟ
พนักงานเครื่องผสมกาแฟ  ชา
พนักงานเครื่องอบเมล็ดกาแฟ  โกโก
(รวมถึงการบรรจุกระปองในรูปของน้ําชา  กาแฟ  โกโก)

ฯลฯ

8278 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตเบียร  เหลา  ไวนและเครื่องดื่มอ่ืน ๆ  (ยกเวนน้ําผลไม)
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่แปรรูปขาวสาลีและเมล็ด

ธัญพืชอ่ืน ๆ    ที่ใชในการผลิตเหลากลั่นและเหลามอลต      การแปรรูปผลองุนและผลไมเพ่ือผลิตเหลา
ไวน       การควบคุมกระบวนการหมักดองและเครื่องกลั่น     เพ่ือเพ่ิมหรือลดปริมาณแอลกอฮอลใน
เครื่องดื่มประเภทเหลา     การผสมเหลา    ไวน    เพ่ือใหไดเครื่องดื่มที่มีรสชาดและกลิ่นตามที่ตองการ
รวมถึงการผลิตเครื่องดื่มที่ปราศจากสวนผสมของแอลกอฮอล  เชน

พนักงานเครื่องหมักเบียร
พนักงานเครื่องผลิตเบียร  สุรา  และไวน
พนักงานเครื่องผลิตน้ําหวาน  น้ําอัดลม
พนักงานเครื่องหมักสุราจากขาวบารเลย
พนักงานเครื่องปรุงแตงเบียร  สุรา  ไวน
พนักงานเครื่องทําน้ําสมสายชู
พนักงานเครื่องลางขวด  (ในโรงงานผลิตเบียร  เหลา  ไวน  และเครื่องดื่มน้ําอัดลม)

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานชิมรสสุรา  เบียร  ไวน  กาแฟ   ชา   ฯลฯ

จัดอยูในรหัสอาชีพ  7415   
ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตน้ําผลไม จัดอยูในรหัสอาชีพ  8275   
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8279 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑใบยาสูบ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่แปรรูปใบยาสูบ

เพ่ือเตรียมการผลิตบุหรี่  และทําการผลิตบุหรี่   ซิการ   ผลิตภัณฑยาสูบอ่ืน ๆ  เชน
พนักงานเครื่องผลิตซิการ
พนักงานเครื่องผลิตบุหรี่
พนักงานรูดกานใบยาสูบดวยเครื่อง
พนักงานเครื่องตัดใบยาสูบ
พนักงานเครื่องหั่นใบยาสูบ
พนักงานเครื่องผสมใบยาสูบ
พนักงานเครื่องอบใบยาสูบ

ฯลฯ
ยกเวน คนคัดแยกคุณภาพใบยาสูบ จัดอยูในรหัสอาชีพ  7416

คนผลิตซิการ จัดอยูในรหัสอาชีพ  7416

หมู  828 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑตาง ๆ
8281 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบเครื่องจักรกล

ทําหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบสวนประกอบหรือชิ้นสวนตาง ๆ    ของเครื่อง
จักรกล   เครื่องยนตและยานยนตตามขั้นตอนการทํางาน  รวมถึงการติดต้ังเครื่องจักรกลและอุปกรณ
เครื่องกลอ่ืน ๆ  ในสถานที่ใชงานนั้น ๆ  เชน

ชางประกอบเครื่องจักร   (เหมืองแร  การเกษตร   อุตสาหกรรม  การพิมพ  ส่ิงทอสิ่งถัก  
และงานไม)

ชางประกอบยานยนตและเครื่องยนตของยานพาหนะตาง ๆ  (รถยนต   รถจักรยานยนต
          เครื่องบิน เรือ  ฯลฯ)

ชางประกอบอุปกรณการตรวจจับความสั่นสะเทือน
ชางประกอบเครื่องจักรสํานักงาน  (เครื่องอัดสําเนา  เครื่องพิมพดีดแบบธรรมดา 

     เครื่องพิมพดีดไฟฟา  เครื่องประมวลผลคํา  
     เครื่องทําบัญชี    เครื่องบันทึกการรับเงิน 
     เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ )  

ชางประกอบเครื่องจักรกลและชางติดต้ังเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ

ฯลฯ
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ยกเวน ชางเครื่องและชางปรับเครื่องยนตของอากาศยาน (เครื่องบิน)   
จัดอยูในรหัสอาชีพ  7232   

ผูปฏิบัติงานควบคุมการประกอบชิ้นสวนอัตโนมัติ                         
จัดอยูในรหัสอาชีพ  8171   

8282 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบอุปกรณไฟฟาดวยเครื่อง
ทําหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบสวนประกอบหรือชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาตาม

ขั้นตอนการทํางาน  เพ่ือผลิตผลิตภัณฑไฟฟา  เชน  พัดลม   อุปกรณไฟฟาและการติดต้ังสวนประกอบ
ตาง ๆ   เชน   ปลั๊กและสวิตชไฟฟาในครอบของเครื่องมือ     รวมถึงการพันเสนลวดไฟฟาขนาดเล็กลง
บนแกนดวยเครื่องจักร เชน

ชางประกอบอุปกรณไฟฟา  (สวิตช  ฟวส  ปลั๊ก  หลอดไฟฟา  ฯลฯ)
ชางพันขดลวดหมอแปลงไฟฟา  (transformer)
ชางพันขดลวดสเตเตอร  (stator)
ชางพันขดลวดโรเตอร   (rotor)
ชางพันขดลวดอารเมเจอร   (armature)

ฯลฯ
อุปกรณไฟฟา  : มอเตอรไฟฟา  เครื่องกําเนิดไฟฟา  สวิตช  ฟวส  ปลั๊ก หลอดไฟฟา  แตร

            ไซเรน   เครื่องปดน้ําฝน   กริ่งไฟฟา  เครื่องสัญญาณแจงโจรกรรม ฯลฯ

8283 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ทําหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบสวนประกอบ   หรือชิ้นสวนอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตามขั้นตอนการทํางาน   รวมถึงการประกอบชิ้นสวนเขากับเครื่องจักรกล  โดยใชไขควง
คีมและใชเครื่องมืออ่ืน ๆ   ใสสวนตาง ๆ    ใหเขาที่   โดยการบัดกรีหรือการเชื่อม  เชน

ชางประกอบเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา  (กลองถายรูป  เครื่องมือเกี่ยวกับสายตา
               เครื่องมือทางการแพทย ฯลฯ)

ชางประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  (หลอดภาพเครื่องรับโทรทัศน  ไมโครโฟน  ลําโพง
        หูฟง  ฯลฯ)

ชางประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส  (IC)
ชางประกอบวิทยุ
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ชางประกอบโทรทัศน
ชางประกอบชิ้นสวนนาฬิกา
ชางประกอบเครื่องชวยฟง
ชางประกอบเครื่องชั่งน้ําหนัก
ชางประกอบอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทางภาพและเสียง

ฯลฯ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส :  เครื่องรับสัญญาณ  อุปกรณวิทยุ โทรศัพทสําหรับเครื่องมือ

ส่ือสารเครื่องสงสัญญาณโทรเลข  เครื่องรับโทรศัพท  
เครื่องสงและบันทึก   สัญญาณมอส   เครื่องเลนแผนเสียง  
เครื่องบันทึกเทป  กลองถายโทรทัศน  ไมโครโฟน  ลําโพง 
หูฟง เครื่องขยายเสียง

ยกเวน ผูปฏิบัติงานสรางและซอมแซมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา
จัดอยูในรหัสอาชีพ  7311

8284 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑโลหะ  ยางและพลาสติก
ทําหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบสวนประกอบหรือชิ้นสวนที่เปนโลหะ  ยางและ

พลาสติก  เพ่ือใชในผลิตภัณฑตางๆ  เชน   ของเลน   อุปกรณเครื่องกีฬา   จักรยาน ฯลฯ   รวมถึงการนํา
ชิ้นสวนตาง ๆ    ที่ทําเสร็จแลวมาประกอบเปนผลิตภัณฑตามรูปแบบ   โดยการตรึงชิ้นสวนเขาดวยกัน 
เชน  สลักเกลียว  คลิป    สกูรหรือหมุด    ดวยการบัดกรี หรือดวยวิธีอ่ืน  ๆ   เชน

ชางประกอบผลิตภัณฑโลหะ
ชางประกอบผลิตภัณฑพลาสติก
ชางประกอบผลิตภัณฑยาง
ชางประกอบเฟอรนิเจอรที่ทําจากแผนโลหะ

ฯลฯ
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8285 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑไมและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบสวนประกอบหรือชิ้นสวนตาง ๆ ที่ผลิตจากไม

หรือวัสดุที่เกี่ยวของลงในผลิตภัณฑตาง ๆ   ตามรูปแบบหรือขั้นตอนที่กําหนด  เชน
ชางประกอบผลิตภัณฑไม
ชางประกอบเฟอรนิเจอรไมและวัสดุที่เกี่ยวของ

ฯลฯ

8286 ผูปฎิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑกระดาษแข็ง  สิ่งทอและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบสวนประกอบหรือชิ้นสวนที่ทําจากกระดาษแข็ง

ส่ิงทอ   เครื่องหนังและวัสดุตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ   ตามขั้นตอนที่กําหนด   รวมถึงการติดชิ้นสวน   การยึด
ดวยโลหะ  พลาสติก หรือเครื่องประกอบอื่น ๆ  เชน

ชางประกอบผลิตภัณฑเครื่องหนัง
ชางประกอบผลิตภัณฑกระดาษแข็ง
ชางประกอบผลิตภัณฑส่ิงทอสิ่งถัก

ฯลฯ

หมู  829 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบอื่น ๆ
8290 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบอื่น ๆ

ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชในการหอและบรรจุผลิตภัณฑตาง ๆ 
รวมทั้งผลิตภัณฑเหลว     เพ่ือการขนสงหรือเก็บรักษาไว    รวมถึงการประทับตราเครื่องหมายการคา  
การติดฉลากสินคา     การปดอากรแสตมปลงบนผลิตภัณฑและภาชนะบรรจุ    และทําการประกอบ
ผลิตภัณฑที่มีชิ้นสวนประกอบที่ผลิตจากวัสดุนานาชนิด   เชน

พนักงานเครื่องบรรจุขวด
พนักงานเครื่องทําเครื่องหมายการคา
พนักงานเครื่องปดฝา
พนักงานเครื่องบรรจุของเขาคอนเทนเนอร
พนักงานเครื่องติดฉลากสินคา
พนักงานเครื่องบรรจุหีบหอ
พนักงานเครื่องปนเปนลูกกลม
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พนักงานเครื่องปดผนึก
พนักงานเครื่องตอสายเคเบิลและเชือก
พนักงานเครื่องทําเครื่องหมายบนถนน
พนักงานเครื่องวางสายเคเบิล
พนักงานเครื่องวางทอระบายน้ํา
พนักงานเครื่องวางสายไฟฟา
พนักงานเครื่องติดต้ังและวางทอ
พนักงานเครื่องฉีดพนฉนวน

ฯลฯ
ยกเวน ผูใชแรงงานดานการบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ จัดอยูในรหัสอาชีพ  9322   

หมวด  83 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนยานยนต  และผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานที่เคล่ือนท่ีได
หมู       831 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนเครื่องยนตของหัวรถจักรและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ

8311 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนเครื่องยนตของหัวรถจักร
ทําหนาที่ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนหัวรถจักรที่ใชพลังงานไอน้ํา    พลังงานไฟฟา  

พลังงานน้ํามันดีเซล  และการขับเคลื่อนรถไฟ    รถไฟใตดินและรถไฟลอยฟา   เพ่ือขนสงผูโดยสาร
หรือสินคา   รวมถึงการขับเคลื่อนหัวรถจักรลากจูงตูบรรทุกในอุโมงคใตดินหรือบนดิน   ในบริเวณ
เหมืองแรหรือเหมืองหิน  เชน

พนักงานขับรถไฟ
พนักงานขับรถไฟใตดิน
พนักงานขับรถไฟลอยฟา
พนักงานขับรถจักร
พนักงานขับรถจักรไอน้ํา
พนักงานขับรถจักรดีเซลไฟฟา
พนักงานขับรถจักรในเหมืองแร
พนักงานขับรถจักรในเหมืองหิน
พนักงานผูชวยขับรถจักร
พนักงานผูชวยขับรถไฟ
ชางไฟประจําหัวรถจักร

ฯลฯ
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ชางไฟประจําหัวรถจักร : ติดไฟและคุมหมอน้ําของรถจักรไอน้ํา โดยใชถานหินหรือฟน
โยนเขาในเตาไฟ  หรือบังคับวาลวเพ่ือควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ไหลเขาไปในถังฉีด  เติมน้ําและรักษาความดันของไอน้ํา  
ใหอยูในระดับที่ตองการ  อาจขับรถจักรแทนพนักงานขับรถ
ในระหวางการเดินทางถาจําเปน

8312 ผูปฏิบัติงานดานการหามลอรถไฟ   ผูปฏิบัติงานดานการสงสัญญาณรถไฟและผูปฏิบัติงานดาน
การสับเปลี่ยนรถไฟ

ทําหนาที่ปฎิบัติงานควบคุมการเดินรถของขบวนรถไฟที่บรรทุกผูโดยสารและสินคา   
ควบคุมความเคลื่อนไหวของการจราจรทางรถไฟ    โดยการใชสัญญาณและปุมควบคุมตาง  ๆ  จากแผง
ควบคุมหรือหอสัญญาณ  ทําการสับเปลี่ยนตูรถและจัดขบวนเดินรถ  รวมถึงการจัดขบวนรถไฟสําหรับ
บรรทุกและลากจูงโดยหัวรถจักรหรือหัวรถเคเบิล   และควบคุมขบวนรถบนรางขนสงภายในเหมืองแร
หรือเหมืองหิน   เชน

พนักงานหามลอ  (รถไฟ)
พนักงานสัญญาณ  (รถไฟ)
พนักงานสับเปลี่ยน  (สับรางรถไฟ)
พนักงานหามลอรถไฟในเหมือง

ฯลฯ
พนักงานหามลอ :     ชวยจัดเตรียมขบวนรถที่จะเดินทาง  ตรวจดูระบบกลไกตาง ๆ 

ของรถ  เชน  เครื่องพวง  ทอหามลอลมดูดและหามลอมือ กอนที่
ขบวนจะออกจากสถานี  รวมถึงการตรวจสอบเครื่องใหสัญญาณ  
เชน ตะเกียงและธง

พนักงานสัญญาณ : ควบคุมการเดินรถของขบวนรถไฟใหเปนไปตามเสนทาง 
โดยการใชสัญญาณและการกลับประแจจากหอสัญญาณ

พนักงานสับเปลี่ยน : ควบคุมการกลับประแจสับเปลี่ยนลอเลื่อนบริเวณยานสถานีและ
 ทางหลีกใหเปนไปตามคําส่ังเกี่ยวกับการบรรทุก  การขนถาย 
 และการสับเปลี่ยนจัดขบวนรถไฟ
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หมู    832 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนยานยนตประเภทตาง ๆ 
8321 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถจักรยานยนต

ทําหนาที่ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนรถจักรยานยนตหรือรถสามลอเครื่องที่ติดเครื่องยนต
และดูแลรักษารถใหอยูในสภาพที่ใชงานได    เพ่ือรับสงผูโดยสารหรือขนสงสินคา  เชน

พนักงานขับรถจักรยานยนตสงเอกสาร/สินคา
พนักงานขับรถจักรยานยนตรับสงผูโดยสาร
คนขับรถสามลอเครื่อง

ฯลฯ
ยกเวน คนขี่รถสามลอ จัดอยูในรหัสอาชีพ  9331

8322 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถยนต  รถแท็กซ่ีและรถตู  (รถแวน)
ทําหนาที่ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนและดูแลรักษารถยนต   รถแท็กซ่ี   รถตู   (รถแวน)  

หรือรถบรรทุกสินคาขนาดเล็ก   เพ่ือขนสงผูโดยสาร   ขนสงสินคา   จดหมายหรือพัสดุภัณฑ   เชน
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถพยาบาล
พนักงานขับรถรับจาง
พนักงานขับรถสงของ
พนักงานขับรถแท็กซ่ี
พนักงานขับรถตู
พนักงานขับรถสงไปรษณียภัณฑ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ขนาดเล็ก)

ฯลฯ
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8323 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถยนตโดยสาร  และรถราง
ทําหนาที่ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนและดูแลรักษารถยนตโดยสาร รถบัสเล็ก รถโคช

และรถรางเพื่อขนสงผูโดยสาร  ขนสงสินคา  จดหมายหรือพัสดุภัณฑ  ภายในระยะทางที่ใกลหรือไกล 
เชน

พนักงานขับรถยนตโดยสาร  (รถโดยสารประจําทาง  รถทัวร  ฯลฯ)
พนักงานขับรถราง
พนักงานขับรถไฟฟาที่มีราง
พนักงานขับรถไฟฟาที่ไมมีราง  แตมีสาลี่

ฯลฯ

8324 ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถบรรทุกสินคาขนาดใหญ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนและดูแลรักษารถบรรทุกขนาดใหญ   ทั้งที่มีและ

ไมมีตูพวง    รถบรรทุกดัมพเพ่ือทําการขนสินคา    วัสดุของเหลวหรือวัสดุที่มีน้ําหนักมาก     ภายใน
ระยะทางที่ใกลหรือไกล  เชน

พนักงานขับรถดัมพ
พนักงานขับรถบรรทุก
พนักงานขับรถบรรทุกพวง
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา/น้ํามัน/กาซ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   (ขนาดใหญ)
พนักงานขับรถบรรทุกส่ิงปฏิกูล
พนักงานขับรถบรรทุกไม
พนักงานขับรถขนถายในเหมืองแรและเหมืองหิน

ฯลฯ
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หมู  833 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานดานการเกษตร  และเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ ท่ีเคล่ือนท่ีได
8331 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานติดเครื่องยนตท่ีใชในดานการเกษตรและปาไม

ทําหนาที่ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนและดูแลรักษารถแทรกเตอร  ควบคุมการทํางาน
ของเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีแรงขับเคลื่อนในตัว      ที่ใชในดานการเกษตร   เชน      อุปกรณดาน
การปลูก    การเก็บเกี่ยว  และเครื่องจักรเฉพาะกิจที่ใชในดานการเกษตรหรืออุปกรณที่คลายคลึงกัน 
โดยการฉุดลากดวยรถแทรกเตอร   รวมทั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชในดานปาไม   เชน   อุปกรณ
ดานการปลูกปา  เก็บเกี่ยว  ขนยายไมซุงหรือเครื่องจักรเฉพาะกิจที่ใชในดานการปาไมอ่ืน ๆ  เชน

พนักงานขับรถแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร
พนักงานเครื่องจักรที่ใชในการเกษตร
พนักงานคุมอุปกรณเครื่องยนตในฟารม
พนักงานเครื่องเก็บเกี่ยวและนวดในการเกษตร   (ในฟารม)
พนักงานเครื่องบรรจุหีบหอในฟารม
พนักงานเครื่องจักรในการทําปาไม
พนักงานคุมอุปกรณเครื่องยนตในการทําปาไม
พนักงานขับรถยกซุง

ฯลฯ
พนักงานขับรถยกซุง   : ขับยานยนตที่ใชยกทอนไมไวใตเครื่องยก เพ่ือชักลากซุง

ในระยะสั้นภายในบริเวณใกลเคียง    และลําเลียงซุงบน
รถบรรทุกซุง
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8332 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานขนยายดินและหิน  และผูปฏิบัติงานเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการขุดและขนยาย

ดิน  หิน   ทราย   หรือวัสดุที่คลายคลึงกัน    เพ่ือวางทอน้ําเสีย    ทอระบายน้ํา   ทอน้ํามัน   ทอกาซหรือ
ระบบทอตาง ๆ  ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  รวมถึงเครื่องจักรที่ใชตอกเสาเข็ม  ไม  เหล็ก  หรือคอนกรีต
ลงในดิน  เทคอนกรีตหรือเทหินเพ่ือการกอสราง   การเกลี่ยและปรับระดับดิน   การใชรถบดถนนเพื่อ
บดชั้นตาง  ๆ   ของถนนใหแนน      ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ทําการเกลี่ยผิวหนาของคอนกรีตหรือ
ยางมะตอยลงบนพื้นผิวถนนและปรับใหเรียบ  เชน 

พนักงานขับรถปราบดิน
พนักงานขับรถปรับระดับถนน
พนักงานขับรถบดถนน
พนักงานขับรถราดยาง  (ถนน)
พนักงานขับเรือขุด
พนักงานขับรถตัก
พนักงานเครื่องตอกเสาเข็ม
พนักงานเครื่องราดยางถนน
พนักงานเครื่องเทคอนกรีต  (การกอสราง)
พนักงานเครื่องผสมคอนกรีต
พนักงานเครื่องเทหิน  (การกอสราง)
พนักงานเครื่องขนยายดิน
พนักงานเครื่องขุดคู
พนักงานเครื่องขุดตัก
พนักงานเครื่องลากขนยาย

ฯลฯ
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8333 ผูปฏิบัติการปนจั่น  รอกยกและผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของ
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมการทํางานของปนจ้ันที่เคลื่อนที่ได  หรือติดต้ังอยูกับที่ 

โดยมีเสาหรือแขนของปนจ่ันเคลื่อนที่ไดหรือติดต้ังคงที่   อุปกรณรอกยกสําหรับยกคน   ส่ิงของและ
วัสดุตาง ๆ     ในสถานที่กอสรางหรือในเหมืองแร     ลิฟตยกสําหรับการเลนสกีและอุปกรณตาง ๆ 
ที่คลายคลึงกัน  เครื่องจักรที่ใชในการเปดและปดสะพาน  เพ่ือใหเปนทางผานของถนนและการสัญจร
ทางน้ํา    รวมถึงเครื่องจักรที่ใชสําหรับการลากจูงหรือขามฟาก     หรือเรือทองแบนบรรทุกสินคา 
ผูโดยสารยานยนตขามฟากในระยะทางสั้น ๆ  เชน

พนักงานขับรถเคจ  (cage)  ในเหมืองแร
พนักงานคุมการเปด  ปดคลองหรือทาเรือ
พนักงานคุมการเปด  ปดสะพาน
พนักงานคุมรถเคเบิล
พนักงานคุมแชรลิฟต
พนักงานคุมลิฟตขนสงวัสดุ
พนักงานคุมรถกระเชา
พนักงานคุมปนจ่ัน
พนักงานคุมปนจ่ันแบบสะพาน
พนักงานคุมปนจ่ันแบบแขน
พนักงานคุมปนจ่ันเคลื่อนที่
พนักงานคุมปนจ่ันยกรถยนต  หัวรถจักร  รถไฟ
พนักงานเครื่องยกการกอสราง
พนักงานเครื่องกวาน
พนักงานประตูน้ํา  (เปดปดประตูน้ํา)

ฯลฯ
พนักงานคุมปนจ่ันแบบสะพาน : เครื่องยกของปนจ่ันสามารถเคลื่อนไปตามสะพาน

โลหะที่อยูเหนือศรีษะ  ใชเครื่องควบคุมเคลื่อน
สะพานไปตามรางและเคลื่อนเครื่องยกไปตาม
สะพานเพ่ือการขนยาย

พนักงานคุมปนจ่ันแบบแขน   : ใชปนจ่ัน  ซ่ึงแขนของปนจ่ันเคลื่อนที่ได  ควบคุม
การเหวี่ยง  การยกหรือการลดแขนปนจ่ันเพ่ือยก 
เคลื่อนยายและวางสิ่งของลงใหตรงที่ที่ตองการ
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พนักงานคุมปนจ่ันเคลื่อนที่  : ใชปนจ่ันที่ติดต้ังบนลอหรือลอตีนตะขาบ   
ติดเครื่องยนต   บังคับปนจ่ัน แขนปนจ่ันและตะขอ
เพ่ือยก เคลื่อนยายและวางสิ่งของลงใหตรงที่ที่ตองการ

8334 ผูปฏิบัติการรถยกสินคา
ทําหนาที่ปฏิบัติงานและควบคุมการทํางานของรถยกสินคา   หรืออุปกรณที่คลายคลึงกัน

เพ่ือทําการขนยาย   โดยการยกและวางซอนสินคาและกระบะในสถานีขนสง    ทาเรือ    คลังสินคา  
โรงงานและสถานที่อ่ืน ๆ  เชน

พนักงานขับรถยก   (ฟอรคลิฟท)
พนักงานคุมรถบรรทุก/รถยกสินคา

ฯลฯ

หมู     834 ผูปฏิบัติงานเปนลูกเรือบนเรือ  และผูปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ท่ีเก่ียวของ
8340 ผูปฏิบัติงานเปนลูกเรือบนเรือ  และผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ

ทําหนาที่ปฏิบัติงานบนดาดฟาเรือ  ยืนเฝาระวังเหตุการณในทะเลขณะเรือแลนเขาทาเรือ 
ออกจากทาเรือ  หรือชองแคบอื่น ๆ  และทําหนาที่หมุนพวงมาลัยบังคับทิศทางเรือตามคําส่ัง  จัดการ
สายทอดสมอบนเรือ   ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับอุปกรณตาง ๆ   ของเรือ   เครื่องชูชีพและเครื่องดับเพลิง  
รวมถึงการบํารุงรักษาและทําความสะอาดอุปกรณบนเรือ  ดาดฟาเรือ  ใตทองเรือเทาที่จําเปน  เชน

คนขับเรือ  (boatman)
คนขับเรือเฟอรรี่
คนขับเรือยนต
คนขับเรือลาก
หัวหนากลาสีเรือ,  หัวหนาลูกเรือ
กลาสีเรือ  ลูกเรือ
ผูดูแลประภาคาร  (พนักงานประจํากระโจมไฟ)
พนักงานใหสัญญาณดวยโคมไฟ  (ลูกเรือทอดสมอที่ใชสัญญาณไฟ)
นายทายเรือยนต
คนชักสะพานเรือ

ฯลฯ
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ประเภทอาชีพที่ 9 อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ 
หมวด    91 อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ
หมู         911 ผูปฏิบัติงานดานการจําหนายสินคาขางถนน และผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

9111 ผูปฏิบัติงานจําหนายอาหารตามขางถนน
ทําหนาที่จัดหาอาหารและเครื่องดื่มไวเพื่อการจําหนาย  โดยเคลื่อนยายไปตามสถานที่ตาง ๆ 

ที่มีลูกคา  เชน  สวนสาธารณะ  สถานีขนสง  บานพักอาศัย  ฯลฯ    ขายอาหารตลอดจนเครื่องดื่มทั้งรอน
และเย็น   รวมถึงการจําหนายผักสด ผลไม ไอศกรีม  ฯลฯ    เชน

คนเรขายเครื่องดื่ม  อาหารตามขางถนน
คนเรขายเครื่องดื่ม  อาหารวางตามโรงภาพยนตร  โรงละคร  สถานีขนสง  สวนสาธารณะ
คนเรขายยาคูลท  คนเรขายนมสด

ฯลฯ
ยกเวน ผูจําหนายสินคาในตลาดและแผงลอย     จัดอยูในรหัสอาชีพ  5230  

ผูปฏิบัติงานจําหนายสินคาที่ไมใชอาหารตามขางถนน จัดอยูในรหัสอาชีพ  9112  

9112 ผูปฏิบัติงานจําหนายสินคาที่ไมใชอาหารตามขางถนน
ทําหนาที่จัดซื้อหรือจัดหาสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อการจําหนาย    โดยเคลื่อนยาย

ไปตามสถานที่ตาง ๆ  ที่มีลูกคา  เชน  สวนสาธารณะ  สถานีขนสง  บานพักอาศัย  ฯลฯ  รวมถึงการขาย
หนังสือพิมพตามขางถนน   เชน
 คนเรขายสินคาตามทองถนน

คนเรขายสินคาตามตลาดนัด
คนเรขายหนังสือพิมพ
คนเรขายสลากกินแบง
คนเรขายเครื่องใชเบ็ดเตล็ด
คนเรซื้อและขายขวด
คนเรขายถาน
คนเรขายสินคาตามโรงภาพยนตร  โรงละคร  สถานีขนสง  สวนสาธารณะ
คนเรขายสินคาอื่น ๆ ที่ไมใชอาหารตามขางถนน
คนเรไขแลกเสื้อผา

ฯลฯ
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ยกเวน ผูจําหนายสินคาในตลาดและแผงลอย     จัดอยูในรหัสอาชีพ 5230
ผูปฏิบัติงานจําหนายอาหารตามขางถนน จัดอยูในรหัสอาชีพ 9111

9113 ผูปฏิบัติงานขายสินคาแบบเคาะประตูเรียกและแบบผานทางโทรศัพท
ทําหนาที่ชักชวนผูที่อยูอาศัยตามบานเรือนใหซื้อสินคา   โดยการเดินขายสินคาตามบานหรือ

ชักชวนผานทางโทรศัพท   สาธิตการใชสินคาตัวอยางและใหรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา   ตลอดจนราคา
ที่จะขายและเงื่อนไขการผอนชําระตาง  ๆ    รวมถึงการจดรายการสินคาที่สั่งซื้อ  และนําสงกลับไปยัง  
บริษัท    รวมทั้งทําการแจกจายใบปลิวโฆษณาสินคาหรือทําการแจกจายสินคาตัวอยาง   เชน

พนักงานขายสินคาแบบเคาะประตูเรียกตามบาน
พนักงานขายสินคาแบบชักชวนผานทางโทรศัพท
พนักงานแจกใบปลิวสินคา  แจกสินคาตัวอยาง  ปดโปสเตอร
พนักงานขายเครื่องสําอางตามบาน

ฯลฯ

หมู 912 ผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดรองเทาและอาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ
ที่ใหบริการตามขางถนน

9120 ผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดรองเทาและอาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ที่ใหบริการตามขางถนน
ทําหนาที่จัดหาวัสดุตาง  ๆ  ที่จําเปนเพื่อใหบริการดานการทําความสะอาดตามขางถนน   

รวมถึงการเช็ดถูทําความสะอาดรองเทา  การเช็ดกระจกรถยนตและใหบริการดานอื่น ๆ แบบทันทวงที
ในจุดตาง ๆ ตามขางถนน   เชน

คนรับจางทํางานทั่วไป
คนรับจางเช็ดกระจกรถยนตดวยมือตามขางถนน
คนรับจางขัด เช็ดถูรองเทา

ฯลฯ
ยกเวน คนงานทําความสะอาดยานพาหนะ  โดยการใชมือหรือเครื่อง      

จัดอยูในรหัสอาชีพ 9142
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หมู 913 ผูชวยปฏิบัติงานดานการทํางานบานและผูชวยปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  
ผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดและซักรีดเสื้อผา

9131 ผูชวยปฏิบัติงานดานการทํางานบานและผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาด
ทําหนาที่เก็บกวาด    ดูดฝุน   ทําความสะอาดพื้น  เฟอรนิเจอรและเครื่องมือเครื่องใชอื่น ๆ 

ภายในบานเรือนสวนบุคคล   รวมถึงการจัดเตรียมอาหาร  ปรุงและเสิรฟอาหาร  เช็ดลางถวย  ชาม  จาน
ภาชนะในครัว   ตลอดจนการซักรีดเสื้อผาและทํางานอื่น ๆ  ภายในบาน   เชน

คนทํางานทั่วไปภายในบาน
คนทําความสะอาดภายในบาน
คนทํางานในครัวภายในบาน
คนซักรีดเสื้อผาภายในบาน
คนรับใชที่ใหบริการสวนบุคคล

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานดูแลความเรียบรอยของสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

จัดอยูในรหัสอาชีพ  5121
คนงานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน  โรงแรม   จัดอยูในรหัสอาชีพ  9132
คนงานซักและรีดเสื้อผาดวยมือ       จัดอยูในรหัสอาชีพ  9133
คนงานกวาดถนน                                  จัดอยูในรหัสอาชีพ  9162

9132 ผูชวยปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดสํานักงาน  โรงแรมและสถานประกอบการ
อ่ืน ๆ

ทําหนาที่ในดานการทําความสะอาด  กวาด  ดูดฝุน  ลางและขัดถูพื้น  เฟอรนิเจอรและสิ่งของ
เครื่องใชที่ติดอยูกับอาคาร   สํานักงาน   รถประจําทาง   รถไฟ   เครื่องบิน  ฯลฯ    เพื่อรักษาความสะอาด
และสภาพความเรียบรอยบริเวณภายใน        รวมถึงการจัดเตียงและเปลี่ยนผาปูที่นอน    ทําความสะอาด
หองนํ้า  เตรียมผาเช็ดตัว  เช็ดมือ  สบูและของใชอื่น ๆ    ตลอดจนชวยงานในครัวและเช็ดลางจาน  ชาม
ภาชนะตาง ๆ   เชน

คนงานทําความสะอาดเครื่องบิน
คนงานทําความสะอาดรถประจําทาง
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คนงานทําความสะอาดรถไฟ
คนงานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
คนงานทําความสะอาดโรงงาน
คนงานทําความสะอาดโรงแรม
คนงานทําความสะอาดภัตตาคาร
คนงานทําความสะอาดสถานที่ทําการคา
คนงานทําความสะอาด เช็ดลางจาน ชาม ภาชนะตาง ๆ ดวยมือ

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานดูแลความเรียบรอยของสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

จัดอยูในรหัสอาชีพ  5121
คนทําความสะอาดภายในบาน   จัดอยูในรหัสอาชีพ  9131
ผูปฏิบัติงานในดานการดูแลรักษาอาคาร  สิ่งปลูกสราง

จัดอยูในรหัสอาชีพ  9141
คนงานกวาดถนน จัดอยูในรหัสอาชีพ  9162

9133 ผูปฏิบัติงานดานการซักและรีดเสื้อผา
ทําหนาที่ซักรีดเสื้อผา    สิ่งของเครื่องใชที่ทําจากผา   ทําความสะอาดผลิตภัณฑเครื่องหนัง

และสิ่งของเครื่องใชที่คลายคลึงกัน  โดยการใชมือและน้ํายาซักแหงหรือสารละลายเคมี  ในรานซักรีด
หรือสถานประกอบการอื่น ๆ  รวมทั้งการรับเสื้อผามาซักรีดที่บาน  เชน

คนงานซักแหงเสื้อผาดวยมือ
คนงานซักเสื้อผาดวยมือ
คนงานรีดเสื้อผาดวยมือ

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องซักแหง   ซักผา   รีดผา     จัดอยูในรหัสอาชีพ  8264
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หมู   914 ผูปฏิบัติงานในดานการดูแลรักษาอาคาร  ส่ิงปลูกสราง  ผูปฏิบัติงานทําความสะอาด
หนาตางและผูปฏิบัติงานทําความสะอาดอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ

9141 ผูปฏิบัติงานในดานการดูแลรักษาอาคาร   ส่ิงปลูกสราง
 ทําหนาที่ดูแลรักษาอพารตเมนต   โรงแรม   สํานักงาน   โบสถ   ฯลฯ    ใหสะอาดและ
เปนระเบียบเรียบรอย    บํารุงรักษาอาคารและอุปกรณตาง  ๆ  ภายในอาคาร    รวมถึงการควบคุมดูแล
ความประพฤติของผูพักอาศัยและผูมาเย่ียม    เชน   การสงเสียงรบกวนผูอื่นและการรับฝากของหรือ
ใหขอมูลคําตอบตามที่มีการโทรศัพทติดตอมา  เชน

ผูดูแลความเรียบรอยของอพารตเมนต  คอนโดมิเนียม  โรงแรม  สํานักงาน  โรงภาพยนตร
และอาคารอื่น ๆ

ภารโรงประจําโรงเรียน   มหาวิทยาลัย   สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ผูดูแลความเรียบรอยของโบสถ   วัด

ฯลฯ

9142 ผูปฏิบัติงานในดานการทําความสะอาดยานพาหนะ   หนาตางและผูปฏิบัติงานทําความสะอาดอื่น ๆ
ที่เก่ียวของ

ทําหนาที่ในดานการทําความสะอาดรถยนตและยานพาหนะตาง ๆ โดยการใชมือหรือเครื่อง
รวมถึงการทําความสะอาดหนาตาง  หรือพื้นผิวกระจกของอาคาร  และตูกระจกแสดงสินคา  เชน

คนงานทําความสะอาดหนาตาง  หรือพื้นผิวกระจกของอาคาร
คนงานทําความสะอาดหนาตาง   หรือพื้นผิวกระจกของอาคารโดยใชลอเลื่อน
คนงานทําความสะอาดตูกระจกแสดงสินคา
คนงานทําความสะอาดยานพาหนะ  รถยนต

ฯลฯ
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หมู 915 ผูปฏิบัติงานสงขาวสาร   ผูปฏิบัติงานขนกระเปาเดินทาง  ผูปฏิบัติงานเฝาเปด - ปดประตู
และผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

9151 ผูปฏิบัติงานสงขาวสาร  หีบหอส่ิงของ  และผูปฏิบัติงานขนกระเปาเดินทาง
และผูปฏิบัติงานสงสินคาตาง ๆ

ทําหนาที่ในการสงขาวสาร   สงสินคา   ภายในสถานประกอบการ  หรือระหวาง
สถานประกอบการ  รานคา  ที่อยูอาศัยและสถานที่อื่น ๆ   รวมถึงการขนกระเปาเดินทางโดยเฉพาะ
ตามสถานที่  โรงแรม   สถานีขนสงและสนามบิน  เชน

นักการ  (คนเดินหนังสือ)
คนสงหนังสือพิมพ
พนักงานสงเอกสาร
พนักงานขนสงกระเปาเดินทาง
พนักงานสงสินคา
พนักงานประจําลิฟต  (เปด-ปดลิฟต)
คนแบกถุงกอลฟ  (แคดดี้)

ฯลฯ
ยกเวน บุรุษไปรษณีย            จัดอยูในรหัสอาชีพ  4142

9152 ผูปฏิบัติงานเฝาเปด - ปดประตู  ยามรักษาการณและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่เฝาเปดปดประตูที่โรงแรม  และทําหนาที่ชวยเหลือแขกที่มาพัก   ในขณะที่แขก

เดินทางมาถึงหรือเดินทางออกจากโรงแรม  โดยดูแลในเรื่องกระเปาเดินทาง   กุญแจหองพักและขอมูล
ขาวสารทางดานตาง ๆ   รวมทั้งเฝาเปดปดประตูอพารตเมนตและอาคารสํานักงานอื่น ๆ  และทําหนาที่
เปนยามรักษาการณสถานที่และทรัพยสิน   เพื่อปองกันการบุกรุกหรือโจรกรรม     รวมถึงผูที่ทําหนาที่
จัดเก็บและตรวจบัตรผานประตูที่โรงภาพยนตร  โรงละคร   สนามกีฬา  ฯลฯ   รวมทั้งจัดใหผูชมเขาน่ัง
ตามที่น่ังที่กําหนดไว   ดูแลความเรียบรอยของสถานที่จอดรถ   ตลาดนัด  หองนํ้าสาธารณะ  ฯลฯ   เชน

พนักงานดูแลสวนสนุก
พนักงานดูแลสถานที่รับฝากของ  (เสื้อคลุม  หมวก  รม  กระเปา  ฯลฯ)
พนักงานดูแลตลาดนัด
พนักงานดูแลหองนํ้า หองสุขา
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พนักงานดูแลสถานที่จอดรถ
พนักงานบริการทั่วไปในโรงแรม
พนักงานขนกระเปาเดินทางในโรงแรม
พนักงานเก็บบัตรอนุญาตผานประตู
พนักงานรักษาความปลอดภัย  (ยาม)
พนักงานรักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ

ฯลฯ
ยกเวน ผูคุมกัน  (Bodyguard)              จัดอยูในรหัสอาชีพ  5169   

ผูปฏิบัติงานในดานการดูแลรักษาอาคาร สิ่งปลูกสราง จัดอยูในรหัสอาชีพ  9141   
 พนักงานขนสงกระเปาเดินทาง   จัดอยูในรหัสอาชีพ  9151   

9153 ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมเงินจากเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ   อานบันทึกคามาตรวัดตาง ๆ
และผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

ทําหนาที่เก็บรวบรวมเงินและใสสินคาลงในเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ  และจัดเก็บเงิน
คาบริการจากเครื่องหยอดเหรียญตาง  ๆ     รวมถึงผูที่ทําการอานคาและบันทึกตัวเลขตามมาตรวัดไฟฟา
ประปา  กาซ   เชน

พนักงานเก็บรวบรวมเงินและใสสินคาเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ
พนักงานเก็บรวบรวมเงินจากเครื่องหยอดเหรียญ (ตูโทรศัพทสาธารณะ 

 เครื่องเก็บคาบริการจอดรถ  
 เครื่องเลน   ตูเกม   ฯลฯ)

พนักงานอานและจดบันทึกมาตรวัดไฟฟา  ประปา  กาซ
พนักงานระดับนํ้า

ฯลฯ
พนักงานระดับนํ้า ทําหนาที่วัดระดับนํ้า  ภายในบริเวณเขื่อนและคลองสงนํ้าของ

ชลประทาน  เก็บรวบรวมสถิติของปริมาณน้ําในเขื่อน เพื่อเก็บกักนํ้า
ไวใชในการเกษตร
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หมู  916 ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขยะและผูใชแรงงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
9161 ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขยะ

ทําหนาที่เก็บรวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูลจากอาคาร   สิ่งปลูกสราง   สวน   สถานที่สาธารณะ
ถนน   รวมทั้งการขนยายขยะและสิ่งปฏิกูลข้ึนบนรถบรรทุก   เชน

คนงานเก็บขยะ
คนงานดูดสวม

ฯลฯ

9162 ผูปฏิบัติงานเก็บกวาดและทําความสะอาดและผูใชแรงงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ทําหนาที่กวาดและทําความสะอาดถนน  สวนสาธารณะ  สนามบิน  สถานีขนสงและสถานที่

สาธารณะอื่น  ๆ     รวมถึงการรับจางทํางานทั่วไป การสงถานหินตามบาน   ทําการตัดและจัดวางไมฟน
ซอนกันไว  และทําการขจัดผงฝุนจากผืนพรมโดยการใชไมตีพรม    เชน

คนงานรับจางทํางานทั่วไป
คนงานกวาดสวนสาธารณะ
คนงานกวาดถนน

 คนรับจางตัดกิ่งไม - ตนไม
คนงานขนและเก็บถานหินตามบานและสถานประกอบการ
คนงานรับจางหาบน้ํา
คนงานรับจางผาฟน
คนงานเก็บกวาดทําความสะอาดตลาด

ฯลฯ
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หมวด 92 ผูใชแรงงานทางดานการเกษตร   การประมงและผูใชแรงงานอื่น ๆที่เก่ียวของ
หมู      921 ผูใชแรงงานทางดานการเกษตร   การประมงและผูใชแรงงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

9211 ผูปฏิบัติงานชวยงานและผูใชแรงงานในไรนา  สวนและฟารมเล้ียงสัตว
ทําหนาที่เปนผูชวยงานในไรนา  สวนและฟารมเลี้ยงสัตว ชวยในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

ผลผลิต    รวมถึงการเลี้ยงสัตว  ใหอาหารและอาบน้ําสัตว  บํารุงรักษา  ซอมแซมโรงเรือนและเครื่องมือ
ที่ใชในการเกษตรใหอยูในสภาพดี   เชน

คนงานในฟารมปศุสัตว    (คนเลี้ยงวัว  รีดนมวัว ฯลฯ)
คนงานในไรนาและสวน  (คนงานตัดออย  เกี่ยวขาว  หักขาวโพด  เก็บใบยาสูบ 

           ฉีดยาฆาศัตรูพืช   คนงานถอนซังขาว   คนงานมัดหอม  
           กระเทียม  คนงานคัดผลไมใสเขง  ฯลฯ)

ฯลฯ
ยกเวน เกษตรกรปลูกพืชไรและพืชผัก             จัดอยูในรหัสอาชีพ  6111

เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว                       จัดอยูในรหัสอาชีพ  6121

9212 ผูใชแรงงานในดานการปาไม
ทําหนาที่เปนผูชวยงานดานการปาไม   ปฏิบัติงานตาง ๆ  ที่เรียบงาย  เชน  ขุดหลุมเพาะปลูก

ตนไม  เรียงซอนทอนไมและไมซุง  ปราบถางพื้นที่ปาเสื่อมโทรมในเขตปาไม   เชน
คนงานในดานการปาไม

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานดานการปาไมและผูปฏิบัติงานตัดโคนตนไม จัดอยูในรหัสอาชีพ 6141

9213 ผูใชแรงงานในดานการประมง  การลาสัตวและการวางกับดักสัตวตาง ๆ 
ทําหนาที่เปนผูชวยงานดานการประมง   เพาะเลี้ยงปลาและสัตวนํ้าทะเล  หรือการลาสัตว  

และการวางกับดักสัตว     รวมถึงการทําความสะอาดพื้นที่การเพาะเลี้ยง    การรวบรวมสาหรายทะเล  
พืชประเภทตะไครนํ้า  หอยแครง  ฯลฯ   เชน

คนงานในดานการประมง
คนงานในดานการลาสัตว
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คนงานวางกับดักสัตว
คนเก็บสาหรายทะเล หอย ฯลฯ
คนงานฉีดลางเลนนากุง  คนงานเฝาบอกุง  คนงานใสปูนขาวลงในบอกุง

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตาง ๆ        จัดอยูในรหัสอาชีพ  6151

ผูปฏิบัติงานดานการลาสัตวและการวางกับดักสัตวตาง ๆ จัดอยูในรหัสอาชีพ  6154

หมวด  93 ผูใชแรงงานในดานการทําเหมืองแร   การกอสราง   การผลิตและการขนสง
หมู      931 ผูใชแรงงานในดานการทําเหมืองแรและการกอสราง

9311 ผูใชแรงงานในเหมืองแรและเหมืองหิน
ทําหนาที่เปนผูชวยงานในการทําเหมืองแรและเหมืองหิน   การขนยายโครงสรางรองรับไม

และเหล็กที่ไมใชแลวออกจากเหมือง    ขุดเอาดินขาว     ดินเหนียว     กรวดและทรายออกจากหลุมของ
เหมืองเปดและทําการเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางตามที่ไดรับคําสั่ง   เชน

คนงานในเหมืองแรและเหมืองหิน
ฯลฯ

ยกเวน ผูปฏิบัติงานในเหมืองแรและเหมืองหิน     จัดอยูในรหัสอาชีพ 7111

9312 ผูใชแรงงานในดานการกอสรางและการบํารุงรักษาถนน   เขื่อนและการกอสรางตาง ๆ  ที่คลายคลึงกัน
ทําหนาที่เปนผูชวยงานในการกอสรางและบํารุงรักษาถนน  เข่ือน  ประตูนํ้า  ทํานบ  ทาเรือ

ทําการขุด   เกลี่ยดิน   กอนหินและวัสดุตาง  ๆ  ใหเรียบ      ทําการขนอิฐและปูนผสมใหแกชางกออิฐ
ในการกอสรางเขื่อนหรือสิ่งปลูกสรางที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  รวมถึงการเดินตรวจ  ซอม  บํารุงรักษา
ทางรถไฟ  เชน

คนงานกอสรางและบํารุงรักษาถนน
คนงานกอสรางและบํารุงรักษาเขื่อน ประตูนํ้า ทํานบ ทาเรือ
คนงานกอสรางและบํารุงรักษารางรถไฟ
คนงานเดินตรวจและซอมทางรถไฟ  (trackman  railway)

ฯลฯ
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9313 ผูใชแรงงานในดานการกอสรางอาคาร   ส่ิงปลูกสราง
ทําหนาที่เปนผูชวยงานในการกอสรางอาคาร   สิ่งปลูกสราง    ขนอิฐและปูนผสมใหแก

ชางกอเรียงอิฐในสถานที่กอสราง  ทําการรื้อถอนอาคาร  สิ่งปลูกสราง  และปฏิบัติงานตาง ๆ ตามคําสั่ง
ในบริเวณที่ทําการกอสราง   เชน

คนงานกอสรางอาคาร  สิ่งปลูกสราง
คนงานรื้อถอนอาคาร  สิ่งปลูกสราง
คนงานทําปลองไฟบนหลังคา

ฯลฯ
ยกเวน ชางกอสรางดวยวัสดุพื้นบานตาง ๆ         จัดอยูในรหัสอาชีพ  7121

ชางกออิฐและปูแผนหิน                      จัดอยูในรหัสอาชีพ  7122
ผูปฏิบัติงานรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสราง             จัดอยูในรหัสอาชีพ  7129

หมู  932 ผูใชแรงงานในดานการผลิต
9321 ผูใชแรงงานในดานการประกอบ

ทําหนาที่เกี่ยวกับการประกอบสวนประกอบหรือช้ินสวนอุปกรณตาง ๆ  ดวยมือตามขั้นตอน
การทํางานที่เรียบงาย   โดยใชเครื่องมือแบบใชมือถือเพื่อผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ     (รวมถึง  การประกอบ
ผลิตภัณฑเครื่องจักรกล   อุปกรณไฟฟา   อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   โลหะ   ยาง   พลาสติก   ไม   กระดาษ
สิ่งทอ  ฯลฯ)   เชน

คนงานคัดแยกขวดตาง ๆ ดวยมือ
คนงานประกอบชิ้นสวนผลิตภัณฑตาง ๆ ดวยมือ
คนงานประกอบอุปกรณไฟฟาดวยมือ  (สวิตช  ฟวส  ปลั๊ก  หลอดไฟฟา  ฯลฯ)
คนงานพันขดลวดหมอแปลงไฟฟา (transformer)
คนงานพันขดลวดสเตเตอร  (stator)
คนงานพันขดลวดโรเตอร (rotor)
คนงานพันขดลวดอารเมเจอร (armature)

ฯลฯ
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ยกเวน ผูปฏิบัติงานดานการประกอบเครื่องจักรกล      จัดอยูในรหัสอาชีพ  8281
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบอุปกรณไฟฟาดวยเคร่ือง  

จัดอยูในรหัสอาชีพ  8282
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

จัดอยูในรหัสอาชีพ  8283
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑโลหะ  ยาง  พลาสติก

                                                    จัดอยูในรหัสอาชีพ  8284
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑไมและผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

                                                     จัดอยูในรหัสอาชีพ  8285
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบผลิตภัณฑกระดาษแข็ง  สิ่งทอและผลิตภัณฑอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ                               จัดอยูในรหัสอาชีพ  8286

9322 ผูใชแรงงานดานการบรรจุผลิตภัณฑดวยมือและผูใชแรงงานดานการผลิตอ่ืน ๆ
ทําหนาที่บรรจุวัสดุหรือผลิตภัณฑตาง  ๆ  ดวยมือลงในกลอง   ลังกระดาษ   ลังไม   ถาด  

และภาชนะอื่น  ๆ  สําหรับการขนสงหรือการเก็บรักษา   รวมถึงทําการเคลื่อนยายหรือทําการลางวัสดุ
หรือผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทตาง ๆ  หรือในสถานที่ทําการซอมแซมและบํารุงรักษา
เชน

คนงานบรรจุหีบหอและผลิตภัณฑตาง ๆ ดวยมือ
คนงานติดฉลากสินคาดวยมือ
คนงานบรรจุขวดดวยมือ
คนงานลางหนังสัตวดวยมือ
คนงานฟอกหนังสัตวดวยมือ
คนงานลางเสนใย  เสนดายดวยมือ
คนงานติดรถสงนํ้าอัดลม

ฯลฯ
ยกเวน พนักงานเครื่องติดฉลากสินคาและบรรจุหีบหอ จัดอยูในรหัสอาชีพ 8290



244

รหัสอาชีพ                รายการ
ISCO-88

หมู  933 ผูใชแรงงานในดานการขนสง  และผูปฏิบัติงานในดานการขนสงสินคา
9331 ผูปฏิบัติงานขับเคล่ือนยานพาหนะที่ใชมือหรือเทา

ทําหนาที่ขับเคลื่อนยานพาหนะโดยการใชมือหรือเทา     รวมถึงการขับเคลื่อนลอเลื่อนและ
ยานพาหนะตาง  ๆ   ที่คลายคลึงกัน   เพื่อทําการขนสงผูโดยสารหรือสินคา      ขนสินคาข้ึนหรือลงจาก
ยานพาหนะและทําการซอมแซมเล็ก ๆ  นอย ๆ  เพื่อรักษายานพาหนะใหอยูในสภาพที่สามารถใชงาน
ไดดี   เชน

คนขี่รถสามลอ
คนลากรถเข็น (สิ่งของ  สัมภาระ)
คนพายเรือรับจาง

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถจักรยานยนต    จัดอยูในรหัสอาชีพ  8321

9332 ผูปฏิบัติงานขับเคล่ือนยานพาหนะและเครื่องจักรตาง ๆ ที่ลากจูงโดยสัตวเล้ียง
ทําหนาที่ขับเคลื่อนยานพาหนะตาง ๆ   ที่ลากจูงโดยสัตวเลี้ยงและขับเคลื่อนสัตวเลี้ยงที่เทียม

เขากับเครื่องจักรการเกษตร  เพื่อทําการขนสงผูโดยสารหรือสินคา   ขนสินคาข้ึนหรือลงจากยานพาหนะ
ควบคุมชางในการทํางานตาง ๆ และทําการซอมแซมเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อรักษายานพาหนะใหอยูในสภาพ
ที่สามารถใชงานไดดี  เชน

คนขับยานพาหนะที่ใชสัตวลากเทียม
คนขี่สัตวที่บรรทุกสินคา  (อูฐ  ลอ  ฯลฯ)
ควาญชาง
คนขับเกวียนบรรทุกสินคา

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนเครื่องยนตของหัวรถจักร    จัดอยูในรหัสอาชีพ  8311   

ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถยนต  รถแท็กซี่  และรถตู (รถแวน)
จัดอยูในรหัสอาชีพ  8322   
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9333 ผูปฏิบัติงานในดานการขนสงสินคา
ทําหนาที่เคลื่อนยายสินคาข้ึนหรือลงจากรถยนต   รถไฟ   เรือและเครื่องบิน  ขนยายเมล็ด

ธัญพืชตาง ๆ   ถานหิน   ทราย   นํ้ามัน   กาซและสินคาที่คลายคลึงกัน  โดยการจัดวางลงบนสายพาน
ลําเลียง     ทอลําเลียง  ฯลฯ    ทําการขนยายและวางซอนสินคาในคลังสินคา    และสถานที่ตาง ๆ 
ที่คลายคลึงกัน   รวมถึงการตอสายสูบนํ้ามันระหวางทอนํ้ามันของถังเก็บนํ้ามันบนฝงกับเรือบรรทุก
นํ้ามัน   เพื่อขนถายนํ้ามัน   กาซและของเหลวอื่น ๆ  เชน

คนงานขนถายสินคา (ทางรถยนต  ทางรถไฟ  ทางเครื่องบิน  ทางเรือ)
คนงานขนถายสินคาของคลังสินคา
คนงานขนถายนํ้ามัน
คนงานขนถายกาซ

ฯลฯ
ยกเวน ผูปฏิบัติการปนจั่น รอกยก จัดอยูในรหัสอาชีพ  8333

ผูปฏิบัติการรถยกสินคา            จัดอยูในรหัสอาชีพ  8334
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ประเภทอาชีพที่ 0 กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ (สามเหลาทัพ)
หมวด     01 กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ 
หมู          011 กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ 

0110 กองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ
สมาชิกในกองกําลังทหารติดอาวุธตาง ๆ  คือ  บุคลลที่ทําหนาที่รับใชชาติในกองทัพตาง ๆ

(รวมถึงสารวัตรทหาร)   ทั้งน้ีรวมทั้งกองกําลังสนับสนุนตาง ๆ ไมวาจะเปนทหารอาสาสมัครหรือเปน
ทหารเกณฑ

ทหารบก
ทหารเรือ
ทหารอากาศ

 
ยกเวน :  ตํารวจ  

:  ลูกจางพลเรือนของหนวยงานราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการปองกัน
   ประเทศ   ผูตรวจการของกรมศุลกากรและสมาชิกของหนวยงานราชการ
   ที่ประจําอยูตามชายแดนหรือหนวยงานราชการพลเรือนติดอาวุธอื่น ๆ



ภาคผนวก
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1. นางวรัย วรมนตรี ประธาน
2. นางพรรณวดี พรปฏิมากร รองประธาน
3. นายเนรมิต ธนศักดิ์ คณะทํางาน
4. นางสุนี ลีโนทัย "
5. นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา "
6. นายวิจิตร ทองศิริธรรม "
7. นายบุญชวย อํานวย "
8. นางสุจารีต โภคาพันธ "
9. นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล "

10. นางสาวลัคนา ตันติวัฒน "
11. นางสาวศิริวรรณ ทีปะศิริ "
12. นางอุษณี ไชยานนท "
13. นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร "
14. นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย "
15. นางทวีพร ตุวิชรานนท "
16. นางสาวนวรัตน โอปนพันธุ "
17. นายวิลาส สุวี "
18. นางสุรีรัตน สันติภาภรณ "
19. นางศรีสมัย ทรัพยะประภา "
20. นางสาวอรวรรณ นันทิทรรภ "
21. นางไพเราะ สิมเสมอ "
22. นางปทมา อมรสิริสมบูรณ "
23. นางปราสัย อําพันฉาย คณะทํางานและเลขานุการ

เจาหนาท่ีฝายเลขานุการ

1. นางสาววิไลรัตน อนันตพฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา ภูมาลี
3. นางวันทนี อุบลแยม

รายนามคณะทํางานยอยจัดทํามาตรฐานการจําแนกขอมูลสถิติ  (อาชีพ)
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